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angol bútornak jut szerep. Anglia volt az egyet-
len, mely bár nem tudta magát teljesen emanci-
pálni a francia bútor hatása alól, mégis hűsé-
gesen kitartott a bútor célszerűsége mellett és 
ezt hangsúlyozta a rokokóformák túltengő, 
nyugtalan gazdagsága ellenében. A túlságosan 
mozgó kontúroktól tartózkodott, megtartotta 
az egyenes vonalat és ezzel együtt a fa anya-
gát mindig érvényre juttatta. A fényezésre 
kiválóan alkalmas szívós mahagóni-és selyem-
fából (satin wood) könnyű és kecses formá-
kat hozott létre. 

Múzeumunknak két angol bútorokkal beren-
dezett fülkéjében az angol XVIII. század három 
híres asztalosművészének Chippendale-, Adam-
és Sheratonnak iskolája igen szép darabok-
kal van képviselve. Úgyszólván minden elgon-
dolható bútorra van itt példa. Nemcsak az 
ülőbútor, de szalon- és könyvszekrények, író-
asztalok, kommodok, lecsapható kis maha-
góniasztalok, női íróasztal, varróaszfalka van-
nak ízlésesen és otthonosan egy helyiség-
ben felállítva. Kecses, könnyű formái mellett 
mindnek elsőrendű a megmunkálása, vala-
mennyin látszik a célszerűségre és a faanyag 
redukálására való törekvés s a helynek lehető 
kihasználása (331., 334. ábra); egy Chippen-
dale modorában készUlt settee (333. ábra) 
kivételével valamennyi borított és fényezett, 
némelyeken könnyű, kézzel festett díszítés, 
mások ismét finom klasszicisztikus berakás-
sal ékesek. Adam iskolájából való egy Ang-
liában meghonosodott, másutt alig használt, 
kézzel modellált, kemény stukkóból készUlt 
empire kandallókeret (335. ábra) és faragott 
tölgyfaajtó. 

A XVII. század végéről és XVIII. elejéről 
való két angol, faragott és fényezett magas-
hátú székünkön (326-327. ábra) XIV. Lajos 
korának hatása észlelhető. 

Az angol neobarokra jellemző faragott szék 

(332. ábra) jutott Glück Frigyes szíves ado-
mányozása folytán a múzeum birtokába. 

A XIX. század bútorának fejlődését ma-
gyarországi műemlékek már felemlített egész 
sora tünteti fel. 

Megemlítést érdemel még az 1900. évi pá-
risi kiállításon vásárolt „szecessziós" bútorok 
csoportja. Ezek az akkor divatos és új mű-
vészeti fejlődés kezdetét jelentő iránynak meg-
személyesítői. Bár ez az irány nem váltotta 
be a hozzáfűzött reményeket, mert a tovább-
fejlődése megakadt, mégis érdekes és jellegze-
tes próbálkozás volt, a hajlított vonalat akarta 
a búforművészeíben újra meghonosítani. * 

A fa és elefántcsont megmunkálásának 
az iparművészetekkel közös határterülete, a 
kisplasztika. Majdnem minden darabja ide is, 
oda is sorozható. Az iparművészeti mú-
zeumot mindig inkább érdekelte a bútorral 
vagy más műtárggyal k a p c s o l a t o s faragás, 
intarzia, de az önálló és alkalmazott faragás 
között a határt megvonni igen nehéz s így 
önálló kisebb elefántcsorft- és fafaragások is 
kerültek a múzeum birtokába. 

Elsősorban kell megemlíteni egy egész 
ilyen gyűjteményt a Ráth György múzeum-
ban, mely különösen XVII. századi német 
és németalföldi elefántcsont- és puszpángfa-
faragványokat tartalmaz. Közöttük igen becses 
darabokat. Egy francia XIV. századi kis pusz-
pángfa Madonna ennek a gyűjteménynek 
legértékesebb darabja. Az Iparművészeti Mú-
zeumnak három felsőmagyarországi faragott 
szárnyas oltára sorozható ide, kisebb XVI. 
századi puszpángfacsoportok és a XVIII. 
században annyira divatos elefántcsontszob-
rocskáknak egész kis gyűjteménye. Használati 
tárgyakon, szelencéken, dohányreszelőkön és 
társasjátékok jáfékkövein is fordulnak elő 
figyelemreméltó művészi faragások. 

„Magyar Iparművészet" 
legutóbbi számában 

P a l ó c z i Antal cikket írt 
Budapest építkezési visz-
szásságairól. A cikk tar-
talma — amilyen avatott 
írója Palóczi Antal ennek 
a témának — kell hogy 
minden ízléses és buda-

pesti embernél tetszést keltsen. Ezek a sorok 
sem vitatkozni, inkább csak kiegészíteni 
akarnak. 
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Úgy érzem — hiszen magam is „az ízlés-
telen építkezések fölött" kesergők hadcsoport-
jába tartozom —, hogy mindannyian, akik, 
Isten tudja, mióta, verekszünk az ízlésfelen 
építkezés ellen és szinte üvöltve sürgetjük 
a városi építésügyi szabályzat reformját, az 
egységes várostervet és annak minden járulé-
kait, mondom, úgy érzem, abban az egyben 
mindnyájan bizonyosak lehetünk, hogy ren-
deletekkel, szabályzatokkal nem lehet művé-
szetet csinálni. Vagy van magyar iparművé-
szet vagy nincs. Ha nincs, minden rendelet 
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és szabályzat csak törvényes kerete lehet a 
benne elhelyezendő művészietlenségnek és 
ízléstelenségnek. Azon pedig lehet vitatkozni : 
mi jobb, ha leszögezett formák között sértik 
meg ízlésemet vagy minden forma mellőzé-
sével. Ezzel korántsem akarom azt mondani, 
hogy nem kell sem az egységes városterv, 
sem a városi építésügyi szabályzat. Azonban 
azt hiszem, mégis csak az kellene, hogy előbb 
legyen az ízlés és a művészet, hacsak nem 
az a cél, hogy az ízléstelenséget és a művé-
szietlenséget organizáljuk. Úgy érzem, nem 
az az első teendő, hogy az ízléstelenséget 
leromboljuk, hanem, hogy előbb ízlést teremt-
sünk. Ha lesz Budapesten ízlés és művészet 
az építőművészet terén is, nyugodtak lehetünk, 
ez önmaga fog végezni azzal, amivel sem 
az öklök, sem a hangok nem tudnak meg-
birkózni. 

A modern orvosi tudomány már nem ren-
deletekkel vet gátat a járványok terjedésének, 
hanem tudományos eljárással. Nemcsak a 
beteget gyógyítja, hogy egészséges legyen, 
hanem már az egészségest kezeli, nehogy 
beteg legyen. De semmi esetre sem öli meg 
a beteget azért, hogy vele ölje meg a beteg-
séget. A betegség legjobb gyógyszere — 
és ez nem akar aforizma lenni — : az egészség. 

A művésziekben épp úgy preventív mód-
szerrel kell dolgozni, mint akár orvostudomá-
nyos téren. Rendelet, szabályzat nem használ, 
legalább is nem eléggé. Itt is úgy van, hogy 
az ízléstelenség legjobb gyógyszere maga az 
ízlés és célt itt is csak úgy lehet érni, ha 
mindenekelőtt megteremtjük azt az életalapot, 
amelyen az építőművészet — nemcsak a 
tervezőművészek, hanem a közönség is — 
ízléses lehet és ezzel máris útját álltuk az 
ízléstelenség járványának. S ha ez megvan : 
igazán csak akkor érdemes várostervről és 
a többiről beszélni. 

Érthető, hogyha Palóczi Antal és vele 
sokan felháborodva kelnek ki a Dunaparton 
épített új Palaíinus-ház ellen. Tényleg nincs 
elég súlyos kritika, mellyel ezt a házat illetni 
lehet. Ámde tessék elhinni, Budapesten leg-
alább még ezer ilyen téglavakolatbői készült 
monstrum van, amely talán csak kevésbbé 
exponált helyen rontja a közízlést. Mármost 
— kérdem —, ahol ilyen általános az épít-
kezési ízléstelenség, mit jelent ott, ha ezt az 
egy objektumot sikerülne is eltüntetni a föld 
színéről, vagy mit jelentene, ha meglévő ren-
deletek és szabályzatok meg is gátolták volna 
ennek felépítését? Jelentené, hogy egy híján 
még mindig ezer rossz ház éktelenkednék a 
főváros utcáin és terein. De tegyük fel, hogy 
ezek a rendeletek és szabályzatok olyan 
természetűek és időtartamúak lennének, hogy 

a többi 999 felépítését is meg tudták volna 
akadályozni . . . Mit jelent ez ? Ki és mi a 
kezessége, hogy az ezer ízléstelen ház helyett 
— mert építeni csak építettek volna — ezer 
ízléses, művészetet reprezentáló ház épült 
volna ? . . . Valamivel tisztában kell lennünk : 
azzal, ha a meglévő ízléstelenséget eltüntetjük, 
még nem teremtettünk egyúttal ízlést. Ha nincs 
ízléstelenség, ez még egyáltalán nem jelenti 
azt, hogy már ízlés van. Ez csak negatív 
eredmény lenne. Jobb a semminél, annál, ami 
a főváros utcáin ma van, de nem olyan 
eredmény, mely gyökeres javulást idézhetne 
elő Budapest esztétikai fejlődésében. Csak 
pozitív, preventív módszerű programm mellett 
gondolhatunk arra, hogy Budapest olyan szép 
legyen, amilyen szépnek „a kesergők" szeret-
nék. Meg kell teremteni azokat a körülmé-
nyeket, amelyek biztosítják, hogy a meglévő 
ízléstelenségeket ízléssel lehet fölcserélni ; 
azokat a körülményeket, melyek a jogosan 
sürgetett rendeleti és szabályzati keretnek 
művészi tartalmat tudnak adni. 

Kérdés mármost: mi az útja-módja annak, 
hogy ezt a művészi tartalmat megkapjuk? 
Gyakran hivatkoznak arra — magam is meg-
tettem —, hogy a külföldi városoknak egysé-
ges várostervük, építésügyi szabályzatuk és 
miegyebük van. És hogy ezek annyira bevál-
tak. Igaz. Valamiről azonban megfeledkeztünk. 
Arról, hogy ezeknek a városoknak ugyan-
akkor megfelelő közízlésük is van. Vagyis 
van valami, valami pozitív, amit szabályozni, 
amit keretbe foglalni kell és lehet. Éppen a 
gyakran idézett városokban évszázados épí-
tési hagyomány nevelte a közízlést, tehát az 
építőművészek ízlését épp úgy, mint a közön-
ségét, hogy mintegy kritikai fóruma legyen 
az új építkezéseknek. Budapestnek nincs 
kritikai fóruma, ami alatt nem kinevezett, hiva-
talos fórumot értek, hanem az önmagától 
született, az ízlés fejlődésével felnőtt és erő-
södött egységes közvéleményt. Végeredmény-
ben ilyen körülmények között mit jelent a 
legkitűnőbb városterv és a legjobb építésügyi 
szabályzat is ? . . . Szerény véleményem sze-
rint tehát első teendőnk az lenne, hogy ezt a 
hiányzó közízlést megteremtsük. Tradícióink, 
nevezetesen az építés terén, nincsenek, vagy 
csak nagyon kevés van, nevelni azonban 
enélkül is lehet, sőt enélkül még inkább kell 
a közönséget. 

S t ü b b e n német építőtanácsos szerint — 
akire Palóczi is hivatkozik — „azért oly 
fontos, hogy a hatóságok a művészi szem-
pontoknak a város építésében, építkezéseiben 
való érvényesítését teljes mértékben biztosít-
sák, mert az épületek á l l a n d ó a n , a nap 
minden órájában, mindenki, művelt és művelet-
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Dobozfedélről való elefántcsontberakások. Németalföld. 
XVII. század. Az O. M. Iparművészeti Múzeum bútor-
gylljteniényéböl. 

Elfenbeinintarsien auf dem Deckel einer Kassette. Nieder-
ländisch. XVII. Jahrhundert. Aus der Möbelsammlung 
des ung. Landes-Kunstgewerbemuseums. 
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len, szeme előtt állanak s így a legkiterjedtebb 
mértékben éreztetik nevelő és művelő hatásu-
kat". Ez, amilyen igaz, annyira nem új meg-
állapítás. De Stübbennek még az ismétlésben 
is igaza van a német városokról szólva. 
Budapestre vonatkoztatva azonban nincs igaza. 
Budapesten az esztétikai nevelésnek ezzel a 
módjával elkéstünk. Budapesten megfordítva 
vagyunk a dologgal. Itt nem az utcával, a 
házakkal kell esztétikára nevelni a közönséget, 
hanem a közönséggel kell esztétikára nevelni 
az utcákat, a házakat. Ez a gyorsan felszítt 
kultúra s a készen és vegyesen átvett művészi 
eredmények természetes következménye. Ebbe 
bele kell nyugodnunk. Ami nálunk az utcán 
van, az — csekély kivételtől eltekintve — 
ízléstelen és főleg jelleg nélküli ; ezzel nem 
lehet és nem is szabad nevelni a közönséget. 
Természetes, hogy a budapesti közönség 
önkéntelenül is a látottak hatása alatt áll, 
amiből az következik, hogy nálunk egyenesen 
misszió, hogy megtanítsuk a közönséget arra, 
hogy ne tanuljon az utcától. 

A legnagyobb baj, hogy nálunk nincs 
esztétikai közvélemény. Ez még a rossz 
házaknál is nagyobb baj ; mert egészen bizo-
nyos, ha ilyen közvélemény lenne, szabály-
zatok és rendeletek nélkül se lennének olyan 
házak Budapesten, amilyenek vannak. Föltéve, 
hogy a tervező építésznek nincs ízlése, az 
épülő ház még mindig jó és szép lehetne, ha 
Jegalább az építtetőnek lenne ízlése. Nyilván-
való, hogy az új Palatinus-ház ízléstelen, de 
milyen egyszerű lett volna, ha ezt az építtető 
már papiron észrevette volna és egyszerűen 
nem fogadta volna el a terveket. Ezek a 
dolgok ugyanis szorosan egymáshoz tartoz-
nak és szorosan hozzátartoznak ahhoz, amit 
építészeti közvéleménynek nevezünk. Első-
sorban tehát valahogyan erre a közvéle-
ményre lenne szükségünk, a többi, így a 
városterv és az építésügyi szabályzat is, 
önmagától következnék. De hát hogyan ? 
Ezen a helyen nem fejthetek ki egy egész 
programmot, nagyjában azonban rámutathatok 
néhány mozzanatra, melyeknek felfedezési 
elsőbbségét nem arrogálom magamnak. 

Megfigyelhetjük például, hogy az iskolából 
az életbe kikerülő fiatalembernek mi minden-
ről van fogalma ? Homerostól Szenei Molnár 
Albertig tud — úgy ahogy — a világirodalom 
minden írójáról, Gay-Lussactól Marconi ig 
hallott a világfudomány minden tudósáról és 
Giottótól Munkácsyig a világ nagy festőiről 
is vannak sejtelmei, de 
Ybl Miklósnak falán a 
Nem akarom túlbecsülni 
sát az életre, de az még 

Bramantenak vagy 
nevét sem hallotta, 
a középiskola hatá-
sincs rendjén, hogy 

3121. 
• amikor a fiatalság százezrei az irodalom, 

tudomány és művészet bizonyos tájékozott-
ságával vagy legalább is a továbbfejleszt-
hetőség bizonyos lehetőségével vonulnak ki 
az életbe, viszont az építőművészettel teljesen 
idegenül kerülnek szembe. Már pedig egészen 
bizonyos, ha ez a sok százezer, sok millió 
ember csak akkora érdeklődéssel kísérné a 
mindennapi életben az építőművészetef, mint 
amekkora érdeklődéssel, teszem, az irodalmat 
vagy a tudományt kíséri, ahogyan könyvet, 
újságot olvas, színházba jár, vagy képeket 
néz; ha ilyen arányban és viszonylatban 
nézné a házakat és általában az építkezést, 
szóval, ha az építőművészeinek is lenne 
közönsége: vájjon ott tartanánk-e ma a 
fővárossal, ahol vagyunk ? Hihetetlen konzer-
vativizmus, hogy a középiskola esztétikai 
kötelességérzete még mindig csak a rajz-
tanításban és a műtörténelemben merül ki. 
A fiafalság megtanulja a bebalzsamozott sémák 
lélek nélküli és szolgai másolását, megtanul 
fejtegetni elavult, öreg műförténeti elveket, 
csak éppen arra nem nevelődik — amit meg-
tanulni talán nem is lehet —, hogy esztétikai 
öntudatra, legalább relatív ízlésre tegyen szert. 
A középiskola nem szoktatja önálló gondol-
kozásra tanítványait, nem neveli arra, hogy 
künn az életben később — a kapott útba-
igazítások szerint — a maga fejével igyekez-
zék ízlést keresni és ízlést terjeszteni. Ez az 
útbaigazítás, ami az fzlésterjesztés fantervének 
volna nevezhető : az Országos Közoktatás-
ügyi Tanács teendője lenne. 

Másrészt magukkal az építészekkel se 
állunk különben. Hol tanuljon a budapesti 
építész ? Az utcán nem fanulhat, mert ott 
sem tradíciót, sem rendszert nem talál és 
ott szervezetten modern törekvéseket sem 
láthat. A műegyetemen megtanulja a mester-
ségét, de hol tanulja meg a művészetet, 
amennyire ezt egyáltalán megtanulni lehet? De 
mert nem művész és mert nincs is az a közön-
ség, mely a művészetet megértse, nem is 
törekszik és nem is törekedhet többre, mint 
a külföldi eredmények olcsó és könnyű nép-
szerűségre föleresztett utánzására. És mert 
odakünn sokféle eredmény szűrődött le, ide-
haza tehát sokan sokféle eredményt igyekez-
nek átplántálni. Még pedig rendesen az itthoni 
kulturális, művészi, gazdasági és természeti 
viszonyok komoly mérlegelése nélkül átplán-
tálni. Éz az oka annak, hogy Budapest utcáin 
a különféle stílusok mellett ott erőlködnek 
a különféle idegen stílusekvilibrálások is. 
Ezért van Budapesten a legéktelenebb stílus-
volapük és ezért van az is, hogy Budapest 
talán a világ Iegkevésbbé jellegzetes városa. 

Amint a fiatal budapesti építész kikerül a 
Műegyetemről — ha boldogulni akar —, 



íí kénytelen magát belevetni az utca tarka ver-
» senyébe és méretekben minél nagyobbat, 
« minél feltűnőbbet alkotni. Budapest utcáin nem 
• is házak, hanem felkiáltójelek állnak. A buda-
fi pesti építész, amikor házat épít, nem azon 
y igyekszik, hogy mennél harmonikusabban 
• illeszkedjék a meglévő környezetbe, hanem 
• hogy abból minél feltűnőbben kiugorjék. Ha-
lt csak öt centiméterrel fölébe tud kerülni a 
y szomszédos házaknak, ezt a legízléstelenebb 
• toldalék árán is megteszi. Ha Budapest utcái 
• nélkülözik a nyugodt és sok külföldi város-
fi ban oly monumentálisan egységes íetővonalat, 
y ennek mindenesetre ez a versenytörekvés is 
• az oka. Erre pedig az építőművész rendsze-
• rint együtt törekszik az építtetővel. 
S Ami építészeti baja Budapestnek van : hat-
y ványozottan érezhetjük a vidéken. Amint Buda-
it pest a nyugateurópai építőművészet hatása 
• alatt fejlődik, úgy fejlődik a vidék — ha 
» ugyan ez fejlődés ! — Budapest hatása 
y alatt. Ha Budapest gyűjtőhelye és egyben 
• forzképe a nyugateurópai építészet ezer ered-
• ményének, a vidék : Budapest forzképe. Száz 
fi és száz példával, a vidéken épült köz- és 
y magánházak százaival igazolhatnám a fenti 
• következtetést. Ez azonban oly természetes 
• következmény, mely nem igényel bővebb 
fi magyarázatot. Minden főváros kihat a vidékre ; 
y egészen természetes tehát, hogy azok a ter-
• més?eti, szociális, gazdasági, tehát művészeti 
• disszonanciák, melyek a budapesti házakról 
fi rikoltanak, még élesebben és még disszonán-
y sabban rínak le a természetileg határozottabb, 
« de szociális, gazdasági és művészeti téren 
• még fejletlenebb vidéken. Ami építészeti baja 
M Budapestnek van, nem lokális betegség, hanem 
y — sajnos — országos veszedelem. • 
• Mindebből és ezer más okból következik, 
• hogy a budapesti építészek nevelését ugyan-
fi ott kellene kezdeni, ahol a közönségét: az 
y iskolában. Egészen bizonyos, hogy amint 
• reformra szorul a középiskola, épp úgy meg-
• érkezett annak az ideje is, hogy a műegye-
fi tem reformjára gondoljunk. A modern város-
V építés elveivel épp úgy foglalkozni kéne a 
• műegyetemen, mint azokkal az elvekkel, melyek 
fi a mai építésügyi szabályzat lényegét adják. 
» Nemcsak a foglalkozásra, hanem a hivatásukra 
y is nevelni kellene az építészet hallgatóit, akik, 
• amikor az egyetemről kikerülnek, nemcsak 
íí a mesterségükkel, nemcsak annak technikai, 
n mondjuk konstruktív elemeivel kellene hogy 
V tisztában legyenek, hanem magasabb művészi, 
• társadalmi és gazdasági szempontjaival is. 
fi A budapesti műegyetemnek, ha teljesíteni 
fi akarja hivatását, minden tekintetben idomul-
y nia kellene Budapesthez, ehhez a furcsán kon-
ií glomerált városhoz és tanításában, tendenciá-

jában is számolnia kellene Budapest gyors fi 
történelmi fejlődésével, rendezetlenségével, y 
gazdasági, szociális viszonyaival épp úgy mint V 
művészi jellegnélküliségével. A jövő Buda- • 
pest egészséges esztétikai kialakulását — fi 
hangsúlyozom : Palóczi Antal követeléseivel y 
egyetemben — csak így tudom elképzelni. V 

Még csak egy régi — és nem egyedül- • 
álló — vágyamat szeretném itt röviden meg- fi 
pendíteni ; egy vágyat, melyet felejthetetlen y 
S z t r a k o n i c z k y Károly barátom már 1913- • 
ban éppen a „Magyar Iparművészet" hasábjain • 
fejtett ki oly találóan és igazán megtoldásra fi 
nem szorulóan. Most azonban ismét aktuális y 
a kérdés és úgy érzem, csak az elhúnyt — V 
hősi halált halt — kiváló műkritikus emléké- • 
nek áldozok, ha a közeljövőben ugyanezen a fi 
helyen — éppen az aktualitására való fekin- y 
tettel — bővebben foglalkozom ezzel az esz- V 
mével, melynek Sztrakoniczky Károly egyik • 
első és legkitűnőbb szószólója volt. Most fi 
csak annyit: egész esztétikai berendezésünk y 
nagy igazságtalanságának tartom, hogy ami- 8 
kor a nyilvános kritika mindent ellenőriz, • 
mindent figyelemmel kísér, mondhatnám, min- fi 
dennek publicitást szerez, az építőművészet- y 
tel szemben a kritika a legteljesebb hallga- • 
tásba burkolózik. Nincs könyv, nincs szín- • 
darab, nincs kép és szobor, amivel a kritika fi 
ne foglalkoznék, amit — ha igazsággal, ha y 
igazságtalanul, ha dicsérve, ha lesujtóan — ií 
forgalomba ne hozna. Mért ne lehetne ezt • 
épp ily á l l a n d ó a n az építkezéssel is megcsi- fi 
nálni ? Mért ne lehetne minden házzal úgy y 
foglalkozni, mint minden képpel, mért ne • 
lehetne épp úgy foglalkozni az építőművésszel, • 
mint lehet az íróval, a festővel? A magyar fi 
sajtóra, heti- és folyóiratirodalomra még nagy y 
hivatás vár ezen a téren, hivatás, mely for- • 
dulafos nevelőhatással lehetne úgy a közön- • 
ségre, mint magukra az építőművészekre is. fi 
Nem kell az építőművészeknek félni a kriti- y 
kától és a kritikának sem kell félni az építő- • 
művészettől. Attól, hogy a kritika megtanítja íí 
a közönséget, hogy kik a rossz színészek, fi 
vagy kik a rossz írók, még sem a színház, y 
sem az irodalom nem mentek tönkre. Nem • 
fog tönkre menni az építőművészet sem. Azért, fi 
mert néha tévedett, vagy elvetette a sulykot, fi 
a kritika sem vesztette el létjogosultságát, y 
Hála Istennek, a nevelt, fejlett közönség gyak- • 
ran fölébe tud emelkedni a kritikának is és ft 
öntudattal tudja felemelni azokat, akiket a fi 
kritika érdemetlenül elejtett. y 

De a hallgatás: öl. • 
t* * S* fi 

A művészetben nincsenek általános érvényű » 
igazságok. Az igazság a művészetben olyasmi, y 
aminek ellenkezője is igaz lehet. wiide o. • 

fi 


