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évtizedre készül. Amikor törődnek azzal, hogy tűnjön a sivár unalom is belőle, akkor építtetik 
minden darabja erős. jó, sokáig tartó, szép legyen, meg igazán bölcsen, takarékosan és hasznosan 
hogy ne jusson benne hely cifraságnak, de el- a nyilvánosság házát. LENGYEL GÉZA. 

BERLINI LEVÉL. 
Alig van város Európában, amely kelle

metlenebb benyomást kelt, zavarosabb képet 
nyújt, Berlinnél. Lépten
nyomon érezzük, hogy ez a 
város csak az utolsó pár 
évtizedben lett világvárossá, 
hogy rohamos fejlődése, 
népességének hihetetlen mó
don való szaporodása, for
galmának és jelentőségének 
óriási módon való megnöve
kedése igénybe vette és le
kötötte minden erejét. A for
galom lebonyolítására ut
cákra volt szüksége, a sza
porodó lakosság számára 
házakra. Hosszú egyenes 
utcák mentén, amelyek sza
bályosan vágják időnként 
egymást derékszögben, ház
sorok emelkedtek tehát, 
amelyeknél minden egyéb 
tekintetet elnyom a prak
tikusság keresése. 

A forgalom és lakosság 
növekedésével lépést tartott 
a vagyonosodásé is, és amint 
az már a gyorsan gazdago-
dottnál be szokott követ
kezni, a berliniek ís fitog
tatni akarták gazdagságu
kat. Házaiknak a homlok
zatán ugyancsak meglátszik 
ez a törekvésük. Kiálló erké
lyek, loggiák, impozáns tor
nyok, amelyeknek egyedüli 
célja a telek és az anyag
pazarlás látszik lenni, ok és 
céltalanul alkalmazott szob-

Áprílís hó. 

rászdíszek, szinte kiáltani látszanak, hogy » Néz
zétek milyen gazdagok vagyunk, nem bérkaszár-



nyában lakunk ám, hanem bérpalotában«. Az 
erkélyektől és loggiáktól azonban nem látjuk 
az architektúrát, a plasztikus dekorációról meg 
már messziről meglátszik, hogy a gipszöntőnél 
készült gyári módon. 

Egynehány, még az Alt-Berlinből származó 
francia építészek építette utcától eltekintve, alig 
van az egész városban ház, amelynek terve
zésénél tekintetbe vették volna a környezetet 
ís. Egymás mellett állanak és egymást meg-

vetni látszanak. A gazdagabbaknak a pénzén 
épültek, 2—3 méterrel a soron belül, kerttel 
maguk előtt, a kert természetesen üres és sivár 
tűzfalak közt terjeszkedik kí. Kopasz, magas 
falak egyhangúsága a kicsiny zöld sávot agyon
nyomja, az ellentétpedíg, amely a kertes és kertet
len épületek között előáll, nem a kellemesség, de 
csak a rendetlenség érzését ébreszti fel bennünk. 

Az újabban felnőtt generáció, amely már 
vagyonosnak született, és amely pénzét hival

kodás nélkül és kí tudja már 
adni, kezdi erősen érezni a 
csúnyaságát ennek a protz-
stílusnak, és megtesz min
den lehetőt, hogy az állapo
tokon javítson. Érzik és lát
ják, hogy téglából és malter
bői nem lehet kőházakat 
konstruálni, és hogy az épü
letek szépségét nem az teszi, 
hogy a cifraságok óriási 
mennyiségével ellepjék őket. 
Ennek az érzésnek a hatása 
alatt keletkeznek az újabb 
házak, amelyeknek tervezé
sénél uralkodó szempontnak 
mind e hibák elkerülése lát
szik. Egyszerű, majdnem 
puritán a stílusok. Az ele
ganciát és szépet a fölös
leges elhagyásában, az archí-
tektoníkus részeknek, a fa
lak, ablakok és erkélyek 
elhelyezésében és egymás
hoz való viszonyításában, 
és a nagyobb síkoknak disz
krét és stílszerű díszítésében 
találják. Az egészet aztán 
olyan módon mázolják egy 
vagy két színűre, hogy a 
színnek ís igen nagy szere
pet juttatnak az összhatás 
elérésére. 

Az egyszerű stílusú épü
leteknek szürkészöld, sárga, 
kék a színe, ami kétszere
sen teszi feltűnővé őket a 
körülöttük lévő cifraságok 



tömegében, amelyből nem 
egészen harmonikusan vál
nak kí komorságukkal. 

Budapestet vádolják 
rendszerint azzal, hogy ha
tóságai minden lehetőt el
követnek a város szépségei
nek elpusztítására. Hogy 
alaposan-e, az kívüle esik e 
sorok feladatának, az azon
ban bizonyos, hogy nálunk 
a város egyik legszebb terét, 
nem engedték volna any-
nyíra elékteleníteni, mint 
amennyire azt itt megtették 
a káprázatos pénzeken meg
épített »Dom-und Gedácht-
nísskírche«-vel a császári 
palota előtti téren. A stílus
nak abszolút hiányával, tor
nyainak, kupoláinak, osz
lopaínak össze-vissza dara-
boltságával nem templo
mot, de annak ügyetlen 
karikatúráját látjuk itt ma
gunk előtt, mely távol attól, 
hogy a magasztosság ér
zetét keltené bennünk, ön
kéntelen mosolyra késztet. 
A rendkívül lokálpatrióta 
berlini, aki pedig nem sze
reti városa gyengéit meg
látni, megborzadva tekint 
fel utána a szemben álló 
császári palotára, melynek 
felséges lakója patronálta 
ez épületszörny létesülését. 

A mai berlini építé
szetnek megjelenése még rendszertelen, még 
kaotikus, de érezzük már benne azt az ener
giát, ami ezt a forrongást lecsillapítja, meg
tisztítja és hasznos és szép dolgokat alkot majd. 

Az >Aussenarchitektur«-ral szemben, az 
»Innenarchítektur« a bútor művészete már 
nagy és maradandó eredményekre jutott. Az 
irányadó törekvések itt ís negatívak voltak. 
Hibák és ízléstelenségek elkerülése. Ennek a 
célnak az örökös szem előtt tartásával és 

KOZMA LAJOS. 

ügyesen alkalmazott eklekticizmussal létrejött 
egy stílus, mely eredeti és fejlődésképes, mert 
még csak a nagy formái vannak meg. Ezek
nek a formáknak változatos felhasználása és 
helyes díszítése még óriási teret nyújt a ter
vező művészeknek és alkalmat fog nyújtani oly 
alkotásokra, amelyek hatásukat nem veszítik 
majd el néhány éven belül. 

»Schmückedeín Heím«régí szokás mondja 
már a németeknek, amely megmagyarázza, 



KOZMA LAJOS. 

hogy mért előzte meg a bútor művészete az 
építészetét. Az otthon csak a belseje a lakás
nak, vonzónak és szépnek elsősorban ennek 
kell lenni, a háznak külső fala lehet kevésbé 
szimpatikus, azt úgyis csak a künnlevők lát
ják. Az otthon díszítésére a bútorokon kívül 

egyéb sok minden tárgy 
ís használatos, és ezek 
között nem utolsó he
lyet foglalnak el a hím
zett, kötött, szőtt női 
kézimunkák. A porosz 
iparművészeti múzeum 
helyiségeiben most egy 
mintakollekció látható be
lőlük, melynek hivatása 
az, hogy vándorkiállítás
ként végigjárva az egész 
országot, irányadóként 
szolgáljon, főleg a kézi
munkák tanításával hiva
tásszerűen foglalkozók
nak. Mint a modern ipar
művészet minden jelensé
génél, itt ís látjuk, hogy 
eredmény csak ott érhető 
el, hol nem a díszítést 
tekintik öncélnak, és csak 
a diszítendő tárgy szük
séges részeinek művészi 
alkalmazásával, konstruk
ciójának megfelelő, az 
anyaghoz alkalmazkodó 
ékítések használatával 
akarnak művészi karak
tert adni neki. A kiállí
tott fehérnemükön, gyer
mek- és női ruhákon, ta
karókon és párnákon — 
az eddigi szokástól elte
kintve — nem bríllíáns 
technikai fogásokkal nye
rik meg a nézőt. Egy
szerű, ízléses, színben és 

rajzban harmonikus minták, logikus egészet ké
peznek azzal a tárgygyal, amelyet díszítenek. 
A tervező művészek között olyanok szerepelnek, 
mint Bruno Paul, Van de Velde és az egész 
gyűjtemény dicséretére, nem válnak kí belőle 
különösen. H. B. 


