
k i á l l í t á s o k o r s z á g ú t j á n 
AVF DER LANDSTRASSE DER AUSSTELLUNGEN. Die Ziele und Bestrebungen des Kunst-
getverbes und der Baukunst offenbaren sich f i m aufriclitigsten in den Ausstellungen. Im ver-
gangenen Sommer legten drei Ausstellungen von der Entwicklungsrichtung der Wohnkultur 
Zeugnis ab. Die Berliner Ausstellung «Sonne, Luft und Haus für Allén führte die leieht «u ver-
tvirklichenden Voraussetzungen der Sonntagsruhe, Sommerfrische und einer sportmassigen 
Lebensiveise vor — sie machte Propaganda für diese neue Lebenslinie. Die Wiener uWerkbund-
Siedlungn — deren Bedeutung mit der vor 5 Jahren stattgefundenen Stuttgarter Ausstellung 
wetteifert — stand im Dienste einer saubet en, konstruktiven und sonnigen Bauart ; sie ver-
einigte die bewahrten Faktorén einer kosmopolitisehen Wohnungskultur in sich. Die Stuttgarter 
«Wohnbedarf» Ausstellung veransehauliehte sehliesslich die Hebung des Geschmacksniveaus der 
Proletariermassen und der sog. Bazartvaren ; das Material und die Technik dieser Waren habén 
sich im letéten Jahrzehnt im Verhaltnis zur Vorkriegszeit zu einer entsehieden gesteigerten 

Zuverlassigkeit emporgerungen. 
ON THE HIGHWAY OF EXHIBITIONS. The netc trends and aims of applied art as well as 
of architecture are the most bluntly declared by exhibitions. During the last summer three 
exhibitions gave thus proofs of the recent development of home eulture. The «Sonne, Luft 
und Haus für Allén (Sunshine, Air and Oivn House for Everybody) Exhibition in Berlin shou-cd 
the easily realisable conditions of tveekend rest, summer vacation and of sportlike life. It tfns 
the propaganda of a new healthier tvay of living. The «Werkbund-Siedlung» (Trade-Union 
Settlements) Exhibition in Vienna tv as the shotv of a pure, constructive and sunny style of 
architecture. The importance of this latter tvas as great as that of the Exhibition in Stuttgart 
five years ago. One could see here the efficient factors of a cosmopolitan tendency towards 
building huge mansions instead of small family houses. The «Wohnbedarf» (Slum-needs) 
Exhibitions in Stuttgart presented on the otherhand the increasing tendency in the taste of the 
proletaire classes and in the characters of their home instruments. The material and technics 
of this kind of goods became during the last ten years much better and more reliable than it tvas 

before the World- War. 

z élet egyszerűbbé válik. Nem lehet tagadni, 
x j L . hogy a «nagy leépítés», mely idestova egy 
évtizede tart, alaposan áthangolta mindnyájunk 
életformáját. Sokan megesküsznek rá, hogy ezt 
a gazdasági viszonyok romlása okozta. De ez csak 
részben igaz. Az emberek kisebb lakással, egy-
szerűbb berendezéssel, igénytelenebb kultúrával is 
beérik. Azonban az is kétségtelen, hogy ez a tör-
téneti folyamat nemcsak ridegen materiális té-
nyezők eredménye. Az életnek új értékeit keressük, 
új szépségeit. Ha szimplábban élünk is, mint az 
elmúlt évtizedekben, de egy más életsíkon töké-
letes emberi életformát igyekszünk kiépíteni. A 
masinizmus az emberek millióit tette hosszú időre 
munkanélkülivé. De ugyanez a masinizmus száz-
milliók számára új kultúrélet hajnalát is jelenti. 
Izgató látni, még izgalmasabb belesodródni az élet-
nek e nagy színváltozásába. 

Hová tartunk? Naponta látjuk, ezer életnyilvá-
nuláson: épülő házakon, világító cégéreken, újság-
betűkön, a kirakatok mélyén. De sohasem annyira 
tisztán, mint a szervesen felépített kiállításokon. 
Ez a mai idők gipszmodellje és egyben vérnyomás-
mérője. Az élet keresztmetszete a kiállítás s apró 
ablakaiban kigyúlnak a vágyak színes lámpácskái. 

Pe t ry B é l a : Ex libris. 

A lexikon, a társadalombölcselet, a népgyűlések: 
mind együttvéve nem mond annyit a fejlődés 
irányáról, mint egy kiállítás. Egy kiállítás, két 
kiállítás, három kiállítás egy nyáron. Köztük ka-
nyarogva az az érzésünk, hogy a társadalom leg-
titkosabb vágyait és legerősebb realitásait látjuk 
összefoglalva. Próbáljuk meg kihámozni belőlük 
az útirányt, amely felé a történelem nagy karne-
váli menete halad. 

I. 

Azelőtt Rousseau századát nevezték a «termé-
szetérzés» századának. Milyen tévedés! Hol ma-
rad a geometriai kertek, vagy a tükörgalériák ter-
mészetessége a mai kispolgár vagy munkás para-
dicsomi háza mellett, melyben lakókonyha van és 
még két szoba, de az a ház, amiben ez foglaltatik, 
az övé. Van hozzá főzelékeskertje, napozóterasza, 
nyugágya és gyermekjátszó-tere. Van hat munka-
napja és a hetedik: a week-end. Ezen a napon a 
kispolgár, a munkás végignyújtózik a csíkosvászon-
széken, az asszony kürtős-kalácsot süt a gáz-
rechaud-n, a gyerekek pedig a Suren-féle módszer 
szerint sütkéreznek s lélekzenek a napon. Mindaz, 
amit az emberiség nevelői, orvosai, házépítői meg-
álmodtak, minimum 2500 márkáért (esetleg rész-
letfizetésre is) megvalósítható. 

Álom ez ? A berlini «Sonne, Luft und Haus für 
Alle» kiállítás azt kiáltotta az egész világ fülébe, 
hogy már ma, de legkésőbb holnap megvalósul. 

Aki a Kaiserdamm kiállítási parkját s két nagy 
csarnokát végigjárta, valószínűleg el is hiszi. 
Hiszen nincs a világon meggyőzőbb propaganda, 
mint a kiállítási. Kivált ha azt tervszerűen, majd-
nem azt mondtam, kitűnő számítással csinálják. 

Az emberi vágyaknak a forró nyári időben há-
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rom kristályosodási pontja van. Pihenni. Hűsölni. 
Gyümölcsöt szedni. E három vágy köré mintegy 
száz holdon remek kis házikókat, befuttatott luga-
sokat, kecskeólakat és csónakházakat építeni, — 
kész üzleti eredmény. Anbau-házat szeret 

Ön? 
Olyant, amelyhez idővel még egy cellát s még egy 
cellát lehet ragasztani ? És a kedves neje: madár-
védelmet kedvel-e vasárnap vagy haltenyésztést ? 
Az ebeket köti inkább a karóhoz, vagy libát óhajt 
tömni? No és a gyermekek? A pamutmunka, a 
háncsfonás, a fűrész és a gyalupad van inkább 
ínyükre ? De ha esetleg igen aprók még a kicsikék 
és az édesanya netán sokallja a sírásukat, arra 
való a «Haus der Kinder», ahol a kedves nörszök 
és a vidám hintalovak közé be lehet garazsirozni 
a kedves kicsikéket félnapra, két napra, ahogy 
t e t s z i k . . . 

Az, hogy egy kiállítás jól sikerüljön, a korszerű 
vezető gondolaton kívül elsősorban jó «csoporto-
sítás» kérdése. Weekend-csoport. Alcsoportok 
ilyen címekkel: «Miért ?» «Hogyan ?» «Hol ?» Kis-
kert-parcellák. Alparcellák ilyen jelleggel: Az 
állatbarát kunyhója. Küzdelem a rovarok ellen. 
Művészet a sportban. 

Aki egy lugasra, egy szivattyúskútra, egy bár-
pultra ráírja, hogy ki csinálta és mennyibe kerül, 
az rossz propagandát űz 1932-ben. De aki oda-
teszi egy berlini kiállítás hűvös fái közé, vagy a 
«jövő városába*), vagy «a boldogság szigete» című 
tópartra, azért, hogy mindenki irigykedve nézze, 

a nyála csurogjon érte s lihegve keresse a készítő 
nevét a katalógusban, az eltalálta, melyik a jó 
reklám-módszer. 

Berlinben kitűnően s ízlésesen árusítják az em-
beri «természetérzés» összes árueikkeit. 

II. 
Berlinben szeretik a «szériákat», az egyforma-

ságot, a típust. Bécsben a változatos az, ami vonz. 
Berlinben az örökéletű, Bécsben a divatszerű, a 
német fővárosban a gyárszerű, az osztrákban az 
egyéni ízű alkotás kerül előtérbe. 

A bécsi is szereti a természetet, de a házat, a 
lakást nem rendeli alája. Csak melléje. Harmónia 
— ez a bécsi jelszó. Tájkép és házak összhangja. 
Formák és színek összecsendülése. A hétvége ott 
is a pihenésé, de a hétköznap se legyen szürke. Az 
életnek nemcsak akcentusai vannak. Az élet 
sima, kedves, dallamos keringő. 

A Werkbund építészei városszéli lakótelepet 
teremtettek Hagenauban. 70 épület vagy harminc 
építésztől s abban legalább 40-féle háztípus. Sok 
szín, sok kedves festői hangulat. Igen, csupa két-
három-ötszobás családi h á z ; csupa modern, dísz-
telen, lapos épület. De a házak mázolása, rózsa-
színjük, palackzöldjük kiegészíti egymást, össze-
cseng. Szét vannak szórva, tömbök, ikerházak, 
laza utca-sorok szerteszét. A táj szelíd hullám-
zása, a zöldelő veduta az, ami összefogja őket. 

Dr. Frank József nemcsak a vizeket csapolta 
le a kopár területen. Az épülő házaknak közös 
keretet is teremtett ügyes rendezéssel. 

A Werkbund-Siedlung e nyáron elkészült. Sze-
rény kiállítása valóságos eseménnyé lett. A hu-
szonöt osztrák s az öt külföldi építész nem igye-
kezett «világattrakció»-t csinálni. Mégis megindult 
feléje minden égtájról az építészek vándorlása. 

Teljes joggal. Hét év óta, mióta a stuttgarti új 
lakóház-telep felépült, ez a legtanulságosabb 
város-telep. Az új építés próbatétele, egyének 
vizsgázása a polgári építészettanból. 

Elsősorban az alaprajzok meglepően jók. Egyre 
tisztábban látni, hogy a lakás-logika úrrá lesz. 
Szoba-csoportok épülnek: a rendeltetés szerint. 
Vannak lakószobák, vannak gazdasági helyiségek, 
vannak hálóhelyek. Nem szigorúan elkülönítve, 
de jól csoportosítva. Az életforma, a polgári élet-
forma megszabja az építkezés módját. 

Másodszor: a tér, a szobatér hatalmi tényezővé 
vált. A világos síkok, a beépített s fal mellé tolt 
bútorok, a szobákat elválasztó üvegfalak és toló-
ajtók nagy belső tereket adnak. Mozgás, levegő, 
ritmus van bennük. 

Az idegen építészek, kik egy-egy házat építettek, 
francia, amerikai, holland lakásformákat ültet-
tek át. De a bécsiek — mint finom kiegyenlítők — 
a nyugati civilizált lakáskultúrát déli színörömmel 
kapcsolták egybe. Fából való, fényezett, színesen 
kárpitozott bútorok. Puha, kényelmes sarkok. 
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Csillogó lámpák, lenge függönyök. Szép képek a 
falakon. 

A bécsi polgár egy világpolgári stílus felé 
tart. Ebben nem pompa lesz. Csak egyszerű, ne-
mes élet. 

III. 
De hol van mindezektől a tömeg? A tömeg, 

mely sötét bérkaszárnyák rossz szobaáristomai-
ban él. Összecsukós ágyak, falraszögezett fény-
képek, norinbergi díszműáruk között. 

Valljuk meg, hogy a haladás az utolsó tíz év-
ben ebben a tekintetben is igen nagy. Az, amit 
tömegárunak, bazári árunak, háztartási felszere-
lésnek neveztünk s lenéztünk, teljesen új formát 
s veretet kap. 

A szépség fokmérője a használhatóság lett. A 
szegénység pedig megtanította a világot — leg-
alább egy részét — a helyes takarékosságra. Ha 
ma valaki egy berlini, müncheni, stuttgarti nagy-
áruházba lép, módja van «utolsó újdonságok*) he-
lyett tartós, jóalakú fürdőkádat, konyhaszekrényt, 
villanylámpát vásárolni. A «divatos» függöny 
helyett ízléseset és nem fakulót kínálnak. A szub-
jektív mokka-készletek helyett objektív alumi-
nium-lábasokat. 

A lakásfelszerelés valőrjét az 
adja meg, hogy erős, jó anyagból 
készült-e és a súrolást, a Iúgozást, a 
koptatást, a kézzel-lábbal taposást 
jól bírja-e. A márka, a tervező, 
a stílus nem fontos. A töme-

gek ránevelődnek régi igazságokra. Hogy a teás-
csészén nem a virágdísz lényeges, hanem a füle. 
A linóleum pedig helyenként többet ér, mint a 
velour-szőnyeg. 

Stuttgartban leegyszerűsített életünk e szép 
tanulságaiból csináltak kiállítást e nyáron. Egy-
szerűt, nem drágát, nem fényeset, de okosat. 

«Wohnbcdarf»-nak nevezték el a kiállítást. 
Könyörtelenül megmutatni, hogy valami dísz-
telenül is lehet szép, ez volt a cél. Az eszközöket — 
kezdve a fűtőberendezéstől, végezve az evőeszkö-
zökön — az utolsó darabig stuttgarti boltokból 
szedték össze. Padlófestés, falkezelés, világítás, 
főzés, tálalás, ilyen alcsoportok voltak. Lakó-
szobák is, de csupán abból a szempontból, hogy 
minden élettevékenység számára melyik a jó. 

Ez a kiállítás jubileum volt. A német Werkbund 
így ünnepelte meg negyedszázados életét. Az idők 
szelleméhez h íven: takarékos konyhaszerek és 
villamosított alkatrészek között. 

A kiállítás nagytermében egy galériáról látni 
lehetett az egész Wohnbedarf-terepet. Hullámzó 
tömeg, egyetlen szerpentinút, kétoldalt tárlók, 
szekrények, üveges fülkék. 

. . . A technikai haladás útja volt ez. Személy-
telen, olykor túlszerény és dísz-
nélküli. De a három kiállítás madár-
távlatból nézve civilizációnk útját 
mutatja: a természet, a város, az 
otthon megjelenését osztályok és 
típusok életében. 

NÁDAI PÁL 

D O C T O E L I S 
B E R T U 
, T E T O 
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