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indiij a legegyszerűbb kérdé-
sek lesznek a legnehezeb-
bekké, ha a lelkiismeretes 
és tüzetes vizsgálódás prob-
lémákká növeli őket. A szék-
nek is csak egy látszólag 
primitív szolgálatot kell telje-
sítenie: hogy ülni lehessen 
rajta. Mégis Breuer Marcel-

nek évekig kellett foglalkoznia vele, hogy az itt 
bemutatott típusokig eljusson. 

Nemrégiben egy nagyszabású kiállítás csak a 
székkel foglalkozott.* Bátran mondhatjuk, hogy 
sokszáz év alatt a szék lényegében nem ment 
fit olyan változáson, mint azon évek alatt, amíg 
a »Standard« típusok alakjában, a desszaui 
Bauhaus-nevű iparművészeti reform-iskolának mű-
helyeiből kikerült. Éppen mert a fel-
adat, a kényelmes ülés lehetősége lát-
szott olyan egyszerűen kielégíthető-
nek, hogy nem is tartották érdemesnek 
a vele való foglalkozást: inkább a 
szék anyagát, formáját, díszét idomí-
tották a minden kor ízlésének meg-
felelően. 

A Bauhaus-munkának legegészsé-
gesebb lényege, hogy ezekhez az el-
hanyagolt primér követelményekhez 
visszatér, rendszeres gondolkozással 

•Ausstellung »Der Stulili Stut tgart . W ü r t -
temberglsclics Landesgavverbeamt. 

kielemzi a megszokott felületességekből, kihá-
mozza a hagyomány sok mellékességéből, és az 
egyenesen találó, kolumbustojás-megoldást keresi 
meg. 

A pécsi születésű Breuer fiú 1921-ben kezdett 
foglalkozni az ülőbútorokkal. Mint asztalosinas 
építette össze az első néger trónust, 1924-ben már 
egy faszéknél hevedertámlákat alkalmaz, precízen 
a lapockánál és a keresztcsontnál, kifeszített szö-
vet az ülés, és konzolos szerkezet a kar. 1925-ben 
mint a dessaui Bauhaus mestere elérkezik a »Stan-
dard« típusokig. 

Breuer közben más problémákkal is foglalkozott, 
a Sperrholz-bútorokkal beépített szekrényekkel, 
építészettel, de mint munkájának állandó szem-
tanuja állíthatom, e dolgai tartották állandóan 
ébren a legnagyobb érdeklődést, mert, mint minden 

szakember tudja, ezen a téren egyike 
a legnehezebb dolgoknak az eredmé-
nyes újítás. 

A székek formája az első látásra 
megdöbbentő. Semmit sem hasonlíta-
nak a régi székekre, sőt alig lehet fel-
ismerni, hogy székek. A környezet, 
amely szokva volt a német expresszio-
nizmus által termelt kuriózumokra, 
ilyennek találta, mert itt nem átfor-
málás történt, mint, mondjuk, a 
gótikus széktől a biedermeierig, hanem 
az egész dolog használhatóságának, 
szerkezetének, előállításának lényeges 
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Acélcsőből készült Hreuer-léle székek és karosszékek. — Dle Breuerschen neueu Stalilrohrsessel. — Chalses en tűbe d'acler. 
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megváltozása. A kézzel csinált székből gépi úton 
készült lett. Alkatrészei, úgy mint a Tlionet-
széknél, normalizálódtak, természetesen fejlet-
tebb, ízlésesebb, tökéletesebb fokon. 

Breuer először is megállapította, hogy a szék-
nek nem szabad egyébnek lenni, mint ülő alkal-
matosságnak : állványzatnak, amely a test súlyát 
függőleges és vízszintes irányban felveszi. Semmit 
sem akart megoldani ezeken — ha pontosabban 
megvizsgáljuk — a komplikált statikai feladaton 
kívül. Ezt is pedig úgy, hogy minden feleslegest, 
feltűnőt, formálisát elkerüljön: a tárgy egyszerű, 
tiszta, átlátszó legyen. A székeknek eddig (még 
a Thonet-széknél is) külön voltak lábai, támlája, 
karjai, ülőkéje stb., a Breuer-szék elvileg egy 
darab. Egy hajlított acélcső, mely végig azonosan 
van igénybevéve, mint állványzat, a rajta rugal-
masan kifeszített szövet pedig mint teherviselő. 
A nikkelezett vagy krómozott acélcső szilárd, el-
pusztíthatatlan és higiénikus. A szövet magában 
és az állványzattal együtt kitűnően rugalmas, 
helyzete a testhez szabott. A szilárdsági számítás 
szerint az acél könnyebb, mint a fa, mert viszony-
lagosan többet bír. A cső gyűrűs keresztmetszete 
a legelőnyösebb kihasználás ebből a szempontból. 
A szerkezeti megoldás után következett az elő-
állítás racionalizálása. Megszerkeszti a gépet, 
amely szabja és pontos szögben, beliorpasztás 
nélkül hajlítja a csövet. 

Kiszámítja a gazdaságos méreteket, az összes 
alkatrészeket kétdimenziós darabokra hozza, hogy 
könnyen lehessen szállítani, egyszerűen, felcseré-

lések lehetősége nélkül bárki össze tudja állítani. 
Egy karosszék, amely az angol klub-szék kényel-
mét nyújtja, pl. 6 kg-ot nyom és 50 drb fér el 
egy köbméteres ládában. (A »Standard« bútoro-
kat Berlinben Lengyel Kálmán gyártja és az 
egész világról érkező tömeges megrendelések bizo-
nyítják beérkezettségüket.) 

Azt a folyamatot, amely a gépi előállítás folytán 
környezetünket olyan rohamosan átalakítja, nem 
lehet egyszerűen clanyagiasodásnak, vagy az em-
beri alkotó szellem háttérbe kerülésének tekin-
teni. Mert a mérnöki gondolkodás legalább is 
akkora értéket jelent, mint a művészi formálás 
tehetsége. És bátortalanság volna az emberi fejlő-
dést a mult mértékével mérve, tagadni. Vannak 
dolgok, amelyeknek eredete megjelenésük pillana-
tában még nem ítélhető meg végérvényesen. így 
van a Breuer-bútoroknak egy ösztönösen esztétikai 
indító oka is. A csillogó, vonalszerűén éles, vékony, 
a végletekig rugalmasságot jelentő fém nagyon jól 
illik a mi mozgás-, gyorsaság-, sporlszeretetünkhöz. 
A nők modern ruházatához, a széles napfényes 
ablakokhoz, az új építészethez. Ezeknek mind 
jellemzője az a bizonyos visszavonultság, a mér-
séklet a formában, a színességben, a színben, 
hogy az ember annál teljesebb, szabadabb, fel-
tűnőbb legyen benne. Valahogy átalakult a világ: 
észrevettük, hogy nem a környezet a cél, hanem 
a benne élő ember. Hányszor láttuk, hogy a klasz-
szikus interieurt tönkreteszi a beléje kerülő staf-
fázs, a modern ember, hogy ellentét van közlünk 
és bútoraink között. 

Még csali kezdetén 
vagyunk korszellemünk forma-

Liftese kialakulásának. Ismeretlen, cso-
dálatos és nem is sejtett lehetőségeit következ-

hetnek he. A kialakulást meghozza majd of idő, de a mű-
vészeknek is ki kell venniük részüket a munkában, tt. Itiemerschinld. 

* 
A laliús kifejezője saját énünknek, élettelen tárgyakból alkotott íükiirképe egyéni-

ségünknek. Tehát vagy előnyösen mutatja be gazdáját, vagy szégyenszemre pellengérre 
állítja lelkületét. A néma környezet sok mindent driil el a benne lakó emberről. 

* 
Majdnem minden ember meghatározott egyéni vonalkotásbun van a 

színekkel; vannak kedvelt színei s vannak színek, melyeket 
nem szeret. Ezért kellene otthonának berendezé-

sénél « szimpátia és cllenszenv ez érzé-
sei! figyelembe venni. Taut TI. 
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A pécsi Zsolnay-cjyár újabb porcellánjai . A fiúcskát Lux Elek, a lovat Markup Béla mintázta. — Porzellanwasen und Fifliiren 
Üer Zsolnayschen Fabr ik in Pécs. — Nouveaux objets en porcelain de la manulacture Zsolnay á Pécs. 
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A pécsi Zsolnay-íjyár újabb porcellánjai. Az állatokat Markup Béla, a két arabs nőt Beszédes László, a térdeplő nőt Lux 
Elek mintázta. — Porzellaniiguren der Zsolnayschen Fabr ik in Pécs. — Nonveaux objels en porcelain de la ínanuíacture 

Zsolnay á Pécs, 
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Haranghy J e n ő : Üvegmozaik részére készült színes kar tonok, — Iiartous tür Glasmosaik, — Plans pour vérre mosaiijue. 
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Nagy Is tván: A cserkészszövetkezet hajnal utcai boltjának belseje. — ínneres der Verkaufslialle der ungarischeii Píadíiuder-
Genossenschaft. — Magasin de la Société des Boys-scouts. 
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A Goldberger Sárn. és fiai r.-t. Vörösmarty-téri bolt jának egyik kirakata a Magyar Héten. Tervezte Faragó Ödön. — 
Schanfenster der Goldbergerschen Toxtilíabrik wahrend der IJngarischen Woclie. — Tn étalage (le la mannfacture textile 

Goldberger pendant l;i Semaine Hongroise. 
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Kovács Erzsébet : Fal ikaros lámpák kovácsolt vasból. Készítette TirJncjer Ferenc, Kecskemét. 
lampen. — Uras en ler íorflé. 
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— Sclimiodeiserne Wand-


