
dező polgármester reformtörek-
véseivel századokkal megelőző-
leg megadták a klasszikus pél-
dáját az építkezések hatósági 
befolyásolásának. Brüsszel ta-
nácsa az 1695-iki bombázás 
után 1697-ben kiadta a követ-
kező érdekes rendeletet : 

„Tekintettel arra, hogy nem 
lehet tűrni, hogy a városnak 
nagy piacát deformálják épü-
letekkel és tetőkkel, amelyek 
túlságosan különböznek egy-
mástól, mert erészt ameny-
nyire csak lehet, meg kell őrizni 
a harmóniát: a tanács Brüsszel 
minden háztulajdonosának és 
mesteremberének megt i l t j a , 
hogy a nevezett piacon bár-
mely tetőt vagy házat meg-
építsen, mielőtt a modelljét a 
tanács nem vizsgálta át és nem 
hagyta jóvá, ellenesetben úgy 
a tulajdonos, mint a mester-
ember 100 bataconf fizessen 
régi jog szerint. Ezenkívül min-
den ezzel a rendelettel ellen-
kező épület az illető költségére le fog bontatni." 
E bölcs rendelet eredménye lett a Grand' 
Place pompás kiképzése. 
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Wigand Ede : Felvidéki 
parasztház belseje. 

E. Wigand : Das innere 
des Bauernhauses . 

A gyűlés állást foglalt még a t e r m é s z e t 
kínos e l c s ú f í t á s a ellen, ami Belgiumban kü-
lönösen a reklámtáblák használatával történik. 

NAGY VIRGIL: A FELDÚLT 
TŰZHELYEK ÚJRATEREMTÉSE 

mélységes testvéri 

Imikor a háború forgata-
gába belesodródott felső-
magyarországi népünk, a 
magyarság szoruló szív-
vel tekintett ez északi 
bástyájára, és bizonyos, 
hogy a saját otthona 
féltése mellett nyomban 
kiváltotta a lelkekben a 
részvétet az áldozatul 

esett északi népünk iránt, amely szegényes 
javait veszítve, szenvedett hajléktalan, étlen, 
s nagy tömegében minden szenvedése mellett 
hü maradt a hazához, az ősi röghöz, vallá-
sához, tervszerű és kecsegtető c s á b í t ó 
k í s é r t é s e k ellenére; mint hajdan Rákóczi 
népe, - nyelvében nem, de ragaszkodásában, 
összetartozandósági érzésében magyarnak, 
s pajzsként szerepelt a mögötte élő testvé-
reinek. A háború borzalmai közepette, a sötét-
ség, ború és bú mellől az egész világot 
besugárzó magasztos fénykévékként sugároz-
nak harcoló ifjaink hősi erényei ; és itthon, az 

igazaknak sfoikus kitartása és gondoskodása 
a nemzetnek a küzdelemhez további erőt ad, 
amelyet a sötétségben bujkáló - még ily idők-
ben is önző — igaztalanoknak aljassága sem 
képes gyengíteni. A legszebb megnyilatkozása 
emez erényeknek az az országszerte szinte 
magából sarjadt és melegét a legszélesebb 
rétegekbe terjesztő é rzés , szeretettel felkarolni 
a kárvallott népünk ügyét, otthont visszaadni 
a hajléktalannak, jobbat és szebbet mint volt; 
segítséget nyújtani a tekintetben, hogy szerény 
életét az igényeit kielégítő új alapokra fek-
tetve, a boldogabb, a jobb jövő kilátásával 
újból kezdhesse, a múltnál is bensőségesebb 
kapcsolatban a mögötte támaszként sorakozó 
magyar testvéreivel. A mozgalom, amely ezt 
elérni akarja, elsősorban megnyilatkozott a 
kormány intézkedéseiben, amellyel a föld-
mívelésügyi minisztert bízta meg, hogy a 
feldúlt házak újraépítéséhez építőanyagter-
meléssel és szolgáltatással, általános irányí-
tással és szervezéssel, munkaalkalom' nyújtá-
sával segítségére siessen a hajléktalanoknak ; 
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támogatva a közigazgatás, nevezetesen az 
azok élén álló főispánok lelkes munkássá-
gával ez a segítés gyorsan és erélyesen 
indult meg egységes háztípus tervezésével, 
az azok felépítéséhez szükséges anyag terme-
lésével és munkaerő (hadifoglyok) kirendelé-
sével ; továbbá a falvak felmérésével, azok 
telkeinek és útjainak rendezése céljából. Az 
egységes, internacionális háztípus gondolata 
a munka gyorsaságának és egyszerűsítésé-
nek biztosítására mindenesetre közelfekvőnek 
mutatkozik ; más tekintetekből azonban, bár 
jobbat is ad az elpusztultnál, nem kielégítő, 
mert tömegekben felépítve sivárságával kiirtja 
a falu egyszerű, de jellegzetes varázsát, idegen-
szerűségével kirí a megmaradt házak kör-
nyezetéből, gyökereiben megtámadja a bár-
milyen szegényes népművészeti tradíciót és 
a megszokott otthon melegét nem támasztja. 

Mi, akik építészettel és művészettel általá-
ban foglalkozunk és értékeljük a népművé-
szetnek legszerényebb megnyilatkozásait is, 
abban a vélekedésben vagyunk, hogy az 
újonnan építendő házak felépítésénél bizto-
sítandó a legegyszerűbb eszközökkel és a 
legmesszebbmenő takarékosság mellett is 
annak a lehetősége, hogy a fa lu képének 
falusi jellege megmaradjon, hogy a lassúbb 
és nem sablonos keletkezéséből kiadódott 
apró v á l t o z a t o s s á g a i n a k zamatja újból 
is érvényesüljön, és hogy az új ház ne legyen 
merő idegen, kapcsolódjék bele a népies 
építkezés hagyományaiba, legyen a régi típus-
nak fe j l e t t ebb , egészségesebb, kultúrabb 
ivadéka . Simuljon az új otthon a népnek a 
rögből nőtt szokásaihoz, de elégítse ki töké-
letesebben szerény igényeit ; jelentsen jó egy 
lépést előre, de nem ugrást az idegenbe. Az 
e tekintetben az építésztársadalom tagjaitól 
tett javaslatok az intéző köröknél megértésre 
találtak és van kilátás arra, hogy az egy 
cél gondolatában munkálkodók összeműkö-
dése eredményes lesz. A simulás a hagyo-
mányhoz csak felismerés alapján biztosítható. 
Az első lépést e tekintetben megtette az 
építésztársadalom azzal, hogy felajánlotta 
önzetlen szolgálatkészségét mind az állami, 
mind a társadalmi mozgalomnak és hogy 
néhány tagja tájékoztató tanulmányutat tett a 
feldúlt területeken.* 

Ez a tájékoztató út a házak tervezéséhez 
megadja ugyan a legszükségesebb támasztó-
pontokat, de tágabb célok biztosítására a 
felismerés kiszélesítendő. 

E célból a Khuen-Héderváry gróf elnöklete 
alatt megalakult országos bizottság kimerítő 
kutató tanulmányutat rendez szakavatott egyé-

* Lásd : Dr. Lechner Jenő cikkét az „Építő ipar — 
Építőművészet" szept. 19-i számában. 

nek megbízásával, amelynek célja a kárvallott 
területeknek néprajzi és népművészeti felis-
merése ; felvételi és tárgyi anyag össze-
gyűjtése templomokról, házakról, bútorokról, 
házifelszerelésekről és eszközökről, gazdasági 
szerekről, ruházati cikkekről, szóval mindenről, 
ami tanulságos lehet e tekintetben, ami követ-
kezetesen felhasználható lehet az újonnan 
felépítendő házak tervezésénél, az új ottho-
noknak megfelelő bútorokkal és eszközökkel 
leendő felszerelésénél, gazdasági eszközeinek 
pótlásánál. 

Ennek a tanulmányútnak egyéb céljai : a 
néprajzi tudománynak újabb anyagot bizto-
sítani, a szerény használati és népművészeti 
tárgyakat a pusztulástól megóvni, ahol pedig 
a nép kénytelen tőlük megválni, megszerezni 
azokat múzeumok és gyűjtők számára ; 
mert máris járnak a kárvallott vidékeken 
műkereskedők ügynökei és más egyének, 
akik a szűkölködő nép szerény kincseit cse-
kély összegért megvásárolni iparkodnak. 

Ha a felvidéken lakó népünk művészete 
a nép anyagi és kulturális szegénységéből 
kifolyólag nem is olyan ragyogó mint egyebütt 
e hazában, mégis bármily szegényes és fej-
letlen legyen, megvédésre érdemes a teljes 
jellegtelenség tengerébe való elsülyedéstől, 
vagy legalább is megőrzésre. Ha pedig a 
boldogabb jövőben az államhatalom és a köz-
igazgatás fokozottabb politikai, közgazdasági 
és kulturális gondoskodásban, a társadalom 
pedig továbbra is szerető támogatásban fogja 
részesíteni e népünket, akkor megerősödve 
még becsesebb tagja lesz a magyar hazának 
s ha a hagyománynak gyökerei nem pusz-
tulnak el teljesen, népművészete hátha talán 
új virágokat még hajthat? 

Ez pedig erkölcsi értéket is jelent, mert 
a szép kultusza, bármily szerény legyen is, 
lelket jelent, életkedvet biztosít, haladást ered-
ményez. 

Ha a tanulmányút gyűjtési eredménye elég-
kiadós lesz, kilátásba vehető az anyagnak 
kiállításban való bemutatása és képes füzet-
ben való ismertetése, ami megint közelebb 
hozná e népünket a nagy magyar társadalom-
hoz, amely szívének melegét oly megható 
mértékben tárta fel a szűkölködők felé. 

Minden gyakorlati gondolat, amely ezt a 
mozgalmat szolgálhatja, értékes és támoga-
tásraméltó. 
m m fn 

Még a legolcsóbb árúk is elég drágák, 
ha hasznavehetetlenek. cato. 

Jobb, ha az emberek kérdezik, hogy miért 
hiányzik valahol egy szobor, mintha azt 
kérdik, hogy miért van ott. cato. 
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284. Maróti Géza : Ráth György síremléke a kerepesiúti 
temetőben. 

284. G. Maróti : Grabdenkmal des Kunstmäzen~Georg Ráth 
im Budapester Kerepescher Friedhofe. 

Magyar Iparművészet. 
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A budapesti kerepesi temetőből. 285. Csukás sy József 
síremlékének részlete. Zala Györgytől. 286. Vuk Gyula 
családi síremléke, Horvai Jánostól. 

Grabdenkmäler im Budapester Kerepescher Friedhofe 
von Georg Zala 285. und 286. J. Horvai. 



A budapesti kerepesi temetőből. 287. Az Eisele-csaiád 
síremléke, Ligeti Miklóstól. 288. Tahy Emil síremléke, 
Badnai Rezsőtől. 

Grabdenkmäler im Budapester Kerepescher Friedhofe 
von N. Ligeti 287. und ß. ßadnai 288. 
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A budapesti kerepesi temetőből. 289. A Kéler-Bielek-
család sírboltja Schulek Jánostól. 290. Munkácsy Mihály 
síremléke Teles Edétől. 

Grabdenkmäler im Budapester Kerepescher Friedhofe 
von J. Schulek 289. und E. Telcs 290. 
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A budapesti kerepesi temetőből. 291. A Kilián-család 
sírboltja, Ligeti Miklóstól. 292. Kákosi Jenőné síremléke, 
Horvai Jánostól. 

Grabdenkmäler im Budapester Kerepescher Friedhofe 
von N. Ligeti 291. und J. Horvai 292. 
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y 293. Drauth testvérek városbírák (f 1627, 1664, 1693) emlék- 293. Gedenksteine der drei Brilder Drauth (f 1627, 1664, » 
" táblája a brassói ág. ev. templomban. 294. Saureger 1693); 294. des königl. Richters M. Saureger in der n 
n Mátyás kir. bíró sírköve a nagyszebeni ág. ev. templom- evangelischen Kirche zu Nagyszeben und 295. des Johann n 
* ban. 295. Hutter János (+ 1638) sírköve Nagydisznódon. Hutter (f 1658) zu Nagydisznód. 
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296. A régi soproni ág. ev. temető részlete. 297. Zamár 
Simon sírköve Medgyesen 1717-ből. 298. Kendeffy Gáborné 
szili. Vargyasi Daniel Barbara sírköve a vingárdi tem-
plomban (1695). 

296. Teil des Soproner alten evang. Friedhofes. 297. Grab-
stein des Simon Zamár in Medgyes. (1717.) 298. Grabstein 
der Gabriele v. Kendeffy geb. Barbara Daniel in der Kirche 
zu Vingard (1693). 
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?—300. Síremlékek a régi soproni kath. temetőből, a XIX. 299 —300. Grabdenkmäler im alten Soproner kath. Fried-

század eleiéről. hofe. Anfang des XIX. Jahrhunderts. V il • 
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Mária Terézia-rendi lovagnak s í f -
XIX. század eleje. 

301. Grabdenkmal des Maria-Theresiaordenritters Paul v. 
Davidovics in Komárom. Anfang des XIX. Jahrhunderts. 
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302—303. Hadiemléktáblák. Szemelvények a Soldaten- 302 —303. Gedenktafel für gefallene Krieger. Entnommen 
gräber und Kriegsdenkmäler című műből. dem Werke Soldatengräber und Kriegsdenkmäler. 
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306 —307. Hadiemlékművek. Szemelvények a Soldaten-
gräber und Kriegsdenkmäler című műből. 

306 —307. Kriegsdenkmäler. Entnommen dem Werke Sol-
datengräber und Kriegsdenkmäler. 


