
Teljes dicséret illeti Bodon tanárt az egész 
kiállítás elrendezésének tervezéséért és az 
installációs munkák vezetéséért.. 

Külön termekben vannak az Ékes Lajos 
által egybegyűjtött művészies plakátok, a 
kerámika, a fém- és textilmunkák. Itt azok 
a jeles iparművészek szerepelnek, kiknek 
neveit a Társulat régibb kiállításairól már 
ismerjük. A Zsolnay-gyár, Gádor István és 
Lakatos-Wadlsteiner (porcellán), valamint 
Zilzer Hajnalka, Ligeti Miklós, a hódmező-
vásárhelyi telep, a verőcei Keramos-műhely 
és Endrő Margit (Karcag) kerámikái, Kiss 
Ferenc, Greff Lajos, a Sfudio-műhely, Keresz-
tényi Dániel és Pál és a Magyar Művészeti 
Műhely művészi ö t v ö s m u n k á i , Kovács 
Erzsébet kitűnő tervei nyomán a Stadler 
Mihály gyárában készült vasvirágtartók, a 
Muhits Sándor vezetése alatt álló Miskolci 
Művésztelep, azIzabellaHáziipariEgyesűlet, 
az Országos Háziipari Szövetség és a Textil 
Műhely kitűnő hímzései, Ferency Noémi, 
D. Frankovszky Adrienne és a Greco-telep 
gobelinjei, Fertsek Elza csipkéi, Seenger 
Béla finom hatású márványmunkái, Tötössy 
Ellának, Kiss Erzsinek és az ügyesSchöntheil 

nővéreknek külföldi finom bőrdíszművek-
kel vetekedő, batikolt bőrmunkái, Grabo-
vieczky Léon artisztikus gyermekjátékai, 
Harrer Flóra és Kovács Jenő amatőrkötései, 
Kele Vilma apróbb selyem- és bőrdíszművei, 
Bazala Béláné batikmunkái, Czitronyiné 
Bikfalvy Hella horgolásai, Kulcsár Sándor, 
valamint Kissling Rudolf és fia csillárai, 
az angol gyermek-segélyakciónak csipkéi, 
hasonlóképpen a mezőtúri és csetneki csipkék 
mostis mindenkinek örömet fognak szerezni. 
Ezenkívül az interieuröket kellemesen egé-
szítik ki kiváló szobrászművészeink, ú. m. 
Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Szentgyörgyi 
István, Teles Ede, Berán Lajos, Bory Lajos, 
Kalmár Elza, Bor Pál, Nesnera Ida stb. 
kisplasztikái művei. A kiállítás megnyitása 
után kerültek az emelet egyik vitrinájába 
Hellebrand József váci tanárnak jó ízléssel 
megkomponált, artisztikusdomborított ezüst-
plakettjei. Ezekre a méltó feltűnést keltő 
érdekes újdonságokra különösen felhívjuk 
az intim művészetet szerető közönség figyel-
mét. Újdonság még Lux Elek gyönyörű már-
vány női aktja és Horváth Béla néhány 
bátor előadású olajfestménye. 

B É C S I I Z L E S 
ÍRTA NÁDAI PÁL 

L 

emrég írta,egy német esz-
tétikus : „Úgylátszik, a mi 
korunk nemcsak a stílus-
nak van híjával, hanem 
az — ízlésnek is." Ezt az 
aforizmát talán mindenütt 
b á t r a b b a n lehet alkal-

mazni, mint az osztrákok fővárosában, 
melyben annyi égszakadás és földindulás 
után kettőt mégis sikerült épen és sér-
tetlenül átmentenie a mostani szanált és 
nyomorúságos világba : a bécsi kedélyes-
séget és a bécsi ízlést. Mert elpusztulhatott 
a parádémars és belépődíjas látványosság 
lett a cs. és kir. udvari terített asztalokból, 
megsemmisült a gazdagság és elhervadt a 
bécsi valcer, bealkonyult a híres bécsi 
éjszakáknak is, de Bécs azért ma is oázis 
az ízléstelenségek nagy sivatagában és 
jótékony frisseséget lehel életének minden 
művészies megnyilvánulása. Egy város, még 
ha egyénei vesztenek is hajdani képes-
ségeikből, olyan történelmi akkumulátor, 
melynek lassú ízléskisugárzása évszázadok 

alatt sem fogy el s a pháakok egykori víg 
városa — még csak egyéneiben sem igen 
vesztette el ízléstőkéjét. Az energiák, ha 
lehet mondani, a régi érveréssel működ-
nek: higiéna, rend, munkakedv, forgalom 
és idegenek megbecsülése, minden a régi, 
csak talán a komolyságnak az a halk és 
kicsit öregítő vonása érezhető meg Bécsen, 
amely a sokféle depresszió után az arcula-
tára van írva. 

A bécsi ízlés sugárzó centrumának az 
utolsó évszázadban mindenesetre a bécsi 
iparművészetet lehetett tekinteni s ez töret-
len büszkeséggel él és ragyog ma is. Politikai 
pártok, alkotmányváltozások, kormányfor-
mák új és alig kihűlt rétegein át világít ez 
a titokzatos sugárzóerő, melynek a gyökere 
végeredményben mégis a néplélek. Ha az 
ember sétál a híres Kárnthnerstrasse tükör-
üveges portáljai közt, olyan kirakatművé-
szetet lát színek és anyagok finomságaiból 
összekomponálva és az esti lámpafények 
ravasz i l l u m i n á c i ó j á b a b e l e h e l y e z v e , 
amilyent sem kirakatrendezőkkel, sem ver-J 173 
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senyekkel, sem ösztöndíjakkal, sem semmi-
vel a világon kifejleszteni nem lehet, csak 
egy ezeréve színekben fürdő nép ízlésével 
lehet így virágba szöktetni. Egy város ízlése 
mégis csak egyénei ízléséből komponálódik, 
mintahogy a tömeglélek sok egyén lélek-
állapotaiból tevődik össze s végül mégis 
más, mint az egyéneké. Bécs ízlésén a 
bécsi iparművészek hatalmas erőkészlete, 
ügyessége, szín- és ornamensszeretete, 
anyagokban való dúslakodása, kicsit szlávos 
melankóliája, kicsit délnémetes vidámsága, 
de örök gyermekes üdesége üt át, egy nagy-
városi akvárium lótuszvirágai lepik el felü-
letét, amelyek meleg forrásokból szöknek elő. 

Maga az iparművészet rendesen külön 
szigete szokott lenni egy világváros felület-
óceánjának. Bécsben az iparművészet lassan 
beleszívódott az iparba. Nincs az a kül-
városi keztyűs, mödlingi kocsigyártó, aki 
ne ismerné a Wiener Werkstáttet, büszke 
ne volna a Herr Hoffmannra, ne vásárolt 
volna a Graben elegáns kisboltjában és 
fennállásának negyedik évtizedében szá-
mokban ki nem fejezhető eredményeket ért 
el ez a különben Werkstátte-ízlés a kézmű-
vesség egész ipari kultúrájában, a könyvkö-
téstől a kocsigyártásig. Tervezőművészei az 
idő folytán lassan kicserélődtek. Olbrichra 
már csak a szecesszió vagy kovácsolt-vas 
kupolája emlékeztet, Klimt is eltűnt az ő 
mozaikfinomságú dekoratív panneauival és 
Kolo Moser egykori szilaj üvegfestményei 
mai csendes és rendes polgári alkotások-
ként hatnak az expresszionizmus zűrzavará-
ban. Vagy Wimmer Eduárd merész színes-
ségű textilmustráira, melyek a háborús Bécs 
zenésdélutánjain lobogtak — ki emlékszik 
még? A nagytehetségű, törékeny és perverzül 
érdekes Peche Dagobert is több mint egy 
éve halott már, de csodás finomságú faragott 
és aranyozott tükreit még árulják a bécsi 
és külföldi műértőknek, bádogból kovácsolt 
asztaldíszei még beszélnek az ő dekadens 
életérzéséről. Sokan eltűntek, sok név ki-
cserélődött és sok cégjelzés megváltozott az 
utolsó tíz év alatt. De régiek és újak meg-
ható együttérzésben élnek és Hoffmann 
építészete mellett Josef Franké, Behrens és 
Witzmann berendezései mellett Strnadé és 
Gorge Hugóé, Powolny kerámiája mel-
lett Hertha Ruderé és Wally Wieselthieré, 
Larisch betűvetései mellett H. Ramsaueré és 
annyi sok régi valuta mellett oly sok fiatalé, 
aki mind okos, finom és mértéktartó tud 
lenni,eggyé kovácsolja maisazt a„műhely"-

szellemet, amely mindenütt másutt már rég 
szétszaggatódott a nagyvárosokban. 

Ez az okos — engedékeny és liberális — 
összeműködése fiatalnak, öregnek, ered-
ményezi azt, hogy a bécsi iparművészet 
nemcsak fényes erkölcsi eredményeket ér 
el ma is a külföldi bemutatkozásokon (elég 
a párisi idei nyári kiállításon való népszerű-
ségükre hivatkozni), hanem otthon is erő-
teljes gazdasági tényezője az iparművészek 
érvényesülésének. Nagy és gazdag vállalat 
ma már a Wiener Werkstátte, mely kinőtt 
a Graben kicsiny boltjából, központi en gros 
raktára van és fióküzletei a kicsinyben való 
eladásra, külön az ötvös-, az ékszer-, a bőr-
és kerámiai munkák számára, külön a textil-
és női divatcikkek számára, külön a csipkék, 
hímzések és párnák számára és igen egész-
séges propagandájával fel tudta virágoztatni 
német nagyvárosokban és Zürichben levő 
elárusítóhelyeit is. A nagyvilági élet egyik 
tartozéka, hogy az elegáns nő ridikülje, 
ruhája szövete, nyaklánca, az elegáns lakás 
szőnyege, csillárja, terítője az őízlésük színei-
től szikrázzon. És nemcsak a bécsi kávéért 
álltak sorfalat az idén nyáron a Szajna part-
ján, ahol Hoffmann József és Frank József 
kávéház-terraszán egy darab bécsi kedélyes-
ség hullámzott, hanem a divatos fürdőhelye-
ken is kelendő volt a bécsi iparművészi márka. 

Egy nemzet i p a r m ű v é s z e t é n e k érték-
mérését sokféle szempontból lehet végezni. 
Úgyszólván minden nagyvárosnál más mér-
téket és más mérlegelési elveket kell alkal-
mazni. Ott, ahol a kézművesiparnak ősi hiva-
tása van a város életében, így Bécsben és 
Münchenben, a kisipar e finom empóriumai-
ban, az iparművészet eredendő hivatása, 
hogy áthassa a kismesterek és a kézműves-
ség műhelyeinek munkáskezeit. Egy őszi 
vásár, akár a legnagyobb városokban is, 
manapság nem tartozik az esztétikus leg-
mélyebb élményei sorába. De Bécsben az is 
kivételes képet mutat, a Messe zsivajéban, 
hangos csereberéjében, a sokféle utódállam 
nyelv-és árúkicserélődésében egy ízlésfolya-
mat ömlik végig, amely ellenálhatatlan és ért-
hetővé teszi a város fenmaradásának szük-
ségét. Három helyen zajlott le az idei őszi 
vásár. S közülük kettőben: a régi udvari 
istállók és az új Burg márványlépcsős dísz-
termeiben rögtönzött sátrakban felhalmozott 
árúk sok gyönyörűséget nyújtottakafinomul-
tabb igényű szemeknek is. Vannak egészen 
különleges b é c s i i p a r á g a k , amelyeknek 
kvalitásértéke a művészi ízléssel párosulva 
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meglepő színvonalon tartja az ipart. Abőrön-
dösök, a textilesek, a divatszakma, a játék-
árúk, a pipere- és kozmetikai cikkek egészen 
bizonyosan ilyenek. Az iparos, a segéd és a 
segéderő csak a munka becsületes precizió-
ját adja ehhez. De a forma szépségét, a 
színek választékosságát és az elegancia 
könnyedségét ott sajátítják el a Stubenring 
gyakori kiállításain. A fémműves, az üveg-
fúvó, a kalaposnő, a díszbőrgyártó, az előzék-
papírkészítő mind-mind a színekés azötletes 
formák zuhatagával lep meg. Bizonyos, hogy 
ott is vannak magányos iparművész-sátrak 
és igen bőven vannak Balkán-exportra szánt 
tömeggyártmányok. De van egy igen - igen 
becsületes átlagipar: az olcsó virágváza, 
a rézbetrébelt hamutálca, az utazóbőrönd 
és a parfümös-flaconok, az üvegedények és 
a mosdófelszerelések egy olyan becsületes, 
átgondolt és f i nomkiv i t e lű ipara, amely 
magátólértetődik ott, mint örökletes hagyo-
mány. Egy világváros vására mégsem a tök-
gyalúk és a patent nadrágszorítók harci lár-
mája csupán. S Bécsben a vásárnak hatalmas 
épületszárnyai, százszámra fülkéi vannak, 
amelyekben avval az érzéssel jársz, hogy 
a mindennapos élet iparművészeti kiállítását 
élvezed. Ezért egyáltalában sem csodálatos 
az, ha annyi balszerencse közt és oly sok 
vámtarifa után még mindig ott hullámzanak 
e vásárok folyosóin nemcsakazutódállamok 
fővárosainak kereskedői, de az egyptomi, 
indiai, görög, örmény, délamerikai s a jó Isten 
tudja még mi mindenféle közgazdaság kép-
viselői és — vásárlói is. 

Mialatt tehát a német gazdasági eszté-
tikusok váltig hirdetik az ízlés demokráciá-
ját papiroson, a bécsi élet jórészt már meg 
is valósította azt. Nem lehet persze a jelen-

ségek egy nagyrészének ízléstelensége fölött 
itt sem észrevétlenül elhaladni. Csakhogy a 
bécsi ízlés aranyos fátylat sző még az élet 
legprimérebb jelenségei fölé is és ez az — 
amit a kedélyesség szivárványának lehet 
nevezni. Aki a vásár harmadik nagy gyűjtő-
medencéjében, a Práter híres Rotundájában 
járt, alig látott a művészet világából valamit. 
De a technika szédítő és elbűvölő látnivalói 
hangosan kiáltoztak feléje. A rádiók és 
világító-technikák, a fűtő- és szellőző-iparok, 
a hűtő- és tisztogató-berendezések, a gépíró 
és fényképezve sokszorosító készülékek, a 
regisztráló irodaberendezéseket mechani-
záló bútorok, egy darab a villamosság, az 
autó, a levegőforgalom, az amerikanizmus 
életéből. No és emellett... a hatalmas vas-
cirkusz egy óriási sectorában sátor sátor mel-
lett, ember ember hátán, ahol jóféle ételek és 
italok hegyei voltak felhalmozva. Kaviáros 
zsemlyék, cipóbasült májpástétomok, klas-
trompincék százéves ürmösei és szivárvány 
színeiben égő pálinkák üvegpoharai, mint 
egy üvegorgona sípjai. S a jó bécsi polgár a 
kulináris gyönyörök közt járt-kelt és csillogó 
szemmel hörpintette az isteni örömöket. Ez az 
életkedv is forrása az ízlésnek. 

S itt eszembejutott a bécsi Werkstatte egy 
reklámkártyája, mely azzal a kérdéssel kez-
dődik: „Miért utazik Ön, ha nem azért, hogy 
kiismerje a városok s országok sajátos 
világát. Chicagóban ne keressen művészetet, 
Bécsben pedig ne kutasson gigászi hús-
feldolgozó-gyárakat. Hanem azt keresse fel, 
ami e város sajátos életeleme: a zenét és 
iparművészetet". Néhol azt érzi az ember — 
s ezek a legellenállhatatlanabb helyek —, 
hogy e kétféle határterület mesgyéi össze-
mosódnak. 


