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és halálra rémíteni tud, de azt is tud : ipar-
művészetet kifejezni. Ennyire kényes egy né-
met léghajóépítő társaság, nemcsak technikai 
tökéletességet kíván a Zeppelinjeitől, hanem 
ízlést, kényelmet s bizonyos értelemben vett 
fényűzést is. Egy léghajónak, csakúgy mint 
egy hadihajónak vagy egy páncélos automo-
bilnak megvan a maga mérnök-esztétikája, 
a maga célt kifejező szerkezeti képe, a maga 
biztosan lendülő körvonala, melybe már bele 
is van írva rendeltetése: az erők kiegyen-
súlyozása és a sebesség. Hansának azonban 
nemcsak architektúrát kell kifejezni a külse-
jével, hanem célszerű szépséget is a belse-
jével. Ezért bízták a kabinja megtervezését 
egyik legjelesebb német iparművészre, Pan-
kokra. S a képe arról győz meg, hogy Hansa 
ebben a tekintetben is gyönyörű munka. Egy 
hosszú, keskeny termet látunk rajta, melyet 
két oszlopsor tagol, amelyeken a mennyezet 
nyugszik. Oldalt csupa széles tükörablak, 
amelyek mellett jobboldalt is, baloldalt is, 
mint a vasúti étkezőkocsiban, úgy sorakoz-
nak a kényelmes karosszékek. Előttük fel-
csapható asztalka, így dolgozik kényelmesen, 
szinte elegáns környezetben a légi utas. Egy-
szerű, jó bútorszövetek, a támlákon finom 
hajlások, a peremek párnázva, minden ragyog 
a tisztaságtól — az ember önkéntelen is 
kedvet kap egy légi utazásra. Hansa a né-
met technikai kultúra gyönyörű bizonysága 
s egyben dokumentuma annak, hova min-
denüvé el fog egykor jutni az emberi kör-
nyezet széppétevésének gondolata a felhőkön 
és a levegőn átal. 

KA R Á C S O N Y I IPARMŰVÉSZETI VÁ-
SÁRT rendez ezidén is az O. M. Ipar-

művészeti Társulat az Iparművészeti Múzeum-
ban. A bejelentések a háború ellenére is oly szép 
számmal érkeztek be, hogy immár biztosra 
vehető, hogy a kiállítás változatos és gazdag 
lesz. A tárgyak beküldésének végső határideje 
november hó 20-dika; a megnyitást ugyané 
hó végére tervezi a kiállítási bizottság. A kiál-
lítás megtekinthető lesz hétköznapokon9—l-ig 
és 3—7-ig, vasár- és ünnepnapon 9—t-ig. 
A tagok között rendezendő tárgysorsjáték 
nyereményeit a karácsonyi kiállításon szerzi 
be a társulat s erre a célra 4000 koronát irány-
zott elő. A társulat vezetősége felkéri a magyar 
iparművészet barátait, elsősorban a társulati 
tagokat, hogy karácsonyi ajándékaik egy 
részét legalább a karácsonyi vásáron szerez-

zék be, ahol sok és sokféle művészi becsű 
és jutányos, ajándéknak vagy emléktárgynak 
való tárgy közül válogathatnak. 

MINŐ KIÁLLÍTÁSOKRA LESZ SZÜKSÉG 
A HÁBORÚ UTÁN ? Az emberi termé-

szet szerencsés képessége, hogy már a nagy 
vérvesztés idején is a majdani reorganizálás 
gondolatából merít erőt. A háború nehéz lelki 
válságain a békével elkövetkező teendők 
számbavevése segít át legjobban. S ha azt 
nézzük, mi vár tennivalóul a háború lezaj-
lása után az iparművészetre, az erők gyűjtő-
csatornájának a kiállítást kell tekintenünk. Ha 
igaz, hogy a véres háborúkat gazdasági és 
kulturális erőmérkőzések fogják követni, ezek-
nek a harcoknak a kiállítások lesznek a — 
gyakorlóterei. Mert a kiállítások már rég nem 
a puszta hiúság vetélkedésére s nem a lát-
ványossági vonzóerők beállítására valók, ha-
nem a nemzetek iparának komoly vizsgázó-
helyei. Tanulságokat s tanuságtevést nyújta-
nak, az ipar s a művészet számára flotta-
bázisok egy hódíró politikához. Ha tehát arról 
van szó, hogy milyen kiállításokra lesz szük-
ség a háború után, a kérdés elsősorban 
olyanná alakul, hogy minőket lehet majd 
egyáltalában tartani. S erre a kérdésre he-
lyesen feleli a Dekorative Kunst című folyó-
irat egyik legutóbbi száma, hogy a beálló 
s bizonyára hosszú ideig tartó pénzhiány, 
továbbá az ipari termelésben az erők pótlá-
sának szüksége egyelőre ki fogja zárni a 
nagyméretű és sokoldalú kiállításokat német 
földön. S ha ez igaz a németeknél, még sok-
kal természetesebb lesz nálunk, magyaroknál. 
Az egész világgazdaság eddig is, a háború 
után még inkább a differenciálódás felé halad, 
az elmélyülés és tökéletesbedés egyenes 
arányban van a korlátozódással. Mily furcsa 
lett volna még ötven év előtt speciális tapéta-
vagy külölönleges izlám-művészeti, vagy 
könyvjegykiállításról beszélni s azt hinni, 
hogy ilyesmivel vásárt, idegenforgalmat lehet 
csapni, gazdasági fejlődést lökésnek indítani. 
Ma tudjuk, hogy éppen az ilyenféle kiállítá-
sok a legjobb vonzóerők s a régi vásár-
szerű, óriás kerekekkel, mohaiüveges szökő-
kutakkal és egymillió rézkrajcáros pavillonok-
kal felszerelt kiállítások a legkisebb jelentő-
ségűek. Az iparművészeti kiállításokra tehát — 
éppen mivel az intenzitás szűkülése csak az 
árak folytonos javulásával tarthat lépést — 
általában nagy jövő vár s ezért a talaj a 
kis országokban ilyenek számára épp oly 
kedvező lesz, mint a nagy kereskedelmi góc-
pontokban. Bizonyos, hogy már most gon-
dolkozásra utal bennünket újonnan alakuló 
világpolitikai helyzetünk s már most kell 
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figyelmünket összesíteni : mivel hozhatjuk 
magunkhoz közelebb a Balkán országait, mi 
telik erőnktől, műipari tervezőinktől s attól 
az ízléstől és anyagon uralkodó biztos-
ságtól, mellyel a magyar mesterember mun-
kája felveheti a versenyt bármely idegen ipar 
termékével. 

ÀNGOL TOBORZÓPLAKÁTOK. A berlini 
Hohenzollern-Kunstgewerbehaus, mely 

békeidőben is a legérdekesebb iparművészeti 
csemegék kiállításaival szokott kedveskedni, 
a minap a mostani idők legjellemzőbb angol 
grafikáját mutatta be : az angol toborzó-
plakáfokaf. Fényképfelvételekről már mi is 
meglehetősen ismerjük a londoni S t r e e t e k és 
sarkok kiáltó felhívásait, melyek ezerféle 
szemléltető módon figyelmeztetik a háború 
kitörése óta Tommyt, hogy „a haza számít 
önre l" A toborzóplakát különben sem új 
megnyilatkozása az angol utcai életnek, mert 
már békeidőben is mindenfelé látni lehetett 
azt a vidám és egészséges fickót, aki egy 
litografikus plakátról büszkén mosolyogva 
hirdette, hogy gyöngyélet a katonaélet és 
havi huszonnégy korona fizetéssel meg teljes 
ellátással mindenki karriert kezdhet e pályán. 
A háború óta azonban persze megszázszoro-
dott e plakátok száma és az ötletek is sok-
féle fortéllyal igyekszenek az emberek harci 
kedvére appellálni. A régi „verbuváló idők" 
mindenféle „fogd meg"-szellemessége felmerül 
e plakátokon. Itt egy szép katonasipka, ezzel 
a szöveggel : ha illik a fejedre ez a sapka, 
még ma iratkozzál fel a sorozóbizottságnál ! 
Amott Kitchener böki meg mutatóujjával a 
gyanútlan sétálót: 

„ön még itt sétál? Nem szégyelli magát." 
Gyerekek csodálkozva faggatják az ap-

jukat : 
„Papuska és te mit csináltál a nagy há-

borúban ?" 
Egészben azonban — így állapítják meg a né-

met kritikák — e plakátokon csak az ötletek jók 
és frissek, de a rajzművészet és a tipográfia 
nagyon alacsonyrendű kivitelben többnyire 
szürkék, nem elég értelmesek, inkább megna-
gyított giccsszerű fényképfelvételek, mintsem 
jó grafikus termékek. „Talán ha a német 
plakátművészek álltak volna az angol ver-
buválás szolgálatába, jobb volna az ered-
mény" — mondja némi malíciával az egyik 
kritikus. Ebben igaza is lehet. Feltétlen 
dicsérettel csak egy munka iránt vannak s 
ez a „felperzselt Belgium", melyet Brangwyn 
keze mesterien rajzolt meg. Ezek után nem 
valószínűtlen, hogy a háború után a németek 
őt el fogják szerződtetni Berlinbe egy plakát-
rajzoló-iskola igazgatójának. 

IPARMŰVÉSZETI PÁLYÁZATOKRA szóló 
1 felhívásokat közlünk e számunk hivatalos 
rovatában. Az egyik a hadiemléklapokra szól 
és a szeptember hó 6-án lejárt meddőnek nyil-
vánított pályázatnak megismétlése. A másik 
hadivonafkozású emléktárgyakra szól és bő 
teret enged a pályázók képzeletének és talá-
lékonyságának. Amidőn felhívjuk művészeink 
figyelmét a két érdekes, időszerű és számot-
tevő díjakkal kecsegtető pályázatra, reméljük, 
hogy ők azokon kellő komolysággal és fel-
készültséggel részt fognak venni és ezzel 
lehetővé teszik a Társulat hazafias szándéká-
nak és kulturális törekvéseinek megvalósítását. 

ELDŐLT FALINAPTÁR-PÁLYÁZAT. 
A Hamburger és Birkholz sokszorosító 

műintézet szűkebb pályázatot hirdetett fali-
naptár tervrajzára és — bizonyos összeg 
biztosításával — 12 grafikus művészt szólí-
tott fel a pályázaton való részvételre. A pá-
lyázat bíráló-bizottsága szeptember hó 22-én 
döntötte el a pályázatot olyképpen, hogy a 
300 koronás díjat F ö l d e s Imrének ítélte 
oda, megvásárolta pedig K o v á c s Erzsi és 
S z á n t ó Gergely pályaműveit. A pályadíjjal 
jutalmazott és nemsokára forgalomba kerülő 
naptár rajza öreg litográfust ábrázol, ki el-
mélázva nézi a műhely ablakán át látható 
hadbavonuló katonaságot. A meglepően ar-
tisztikus színhatású naptár egyike lesz a 
magyar üzleti grafika legsikerültebb alko-
tásainak. 

GRAFIKUS HADIEMLÉKEK. Az Iparmű-
vészeti Múzeumban néhány napon át két 

spanyolfalon pályaművek lógtak, a grafikus 
hadiemlékek tervei. Annak a pályázatnak ered-
ményei, melyet az Iparművészeti Társulat hir-
detett, hogy elejét vegye a selejtes, hitvány, 
allegórikus közhelyektől dísztelen nyomtat-
ványok elszaporodásának. Akinek hősi vesz-
tesége és fájdalma van, aki egy neki drága 
nevet, egy elfelejthetetlen emléket folyton a 
szeme előtt akar látni, néhány fillérért olyas-
mit szerezhessen, ami nem csapja pofon ízlé-
sét s kegyeletét. Ama százezrek, akiknek lel-
kében ma gyászos melódiák kóvályognak, 
egy vigasztaló szót, egy művészi mementót 
lássanak, mely érzéseik húrjába tud fogózni. 
Lehet-e nemesebb, jótékonyabb szerepet adni 
ma a grafikus iparművésznek, mint azt, mely 
annyi ezer és ezer ember számára jelentené 
az örökkévalóság egy akcentusát? S ez a 
pályázat is — mint a bizottság megállapí-
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totta — fájdalmasan meddő. Ezen a pályá-
zaton is van néhány ízléses, formailag, vonal-
vezetésben egészen csinos munka, van egyik-
ben-másikban ötlet is, de hiányzik végig a 
nagy és erőteljes lendület. Ott, ahol kecses 
hajlékonyság van, a grafikus ábrázolás meg-
győző nagyvonalúsága hiányzik, ott, ahol a 
gondolatok szimbolizmusa fog meg, széthull 
az egész, mint egy gyenge kompozíció. Van-
nak itt kalendárium címlapjának, kotta tete-
jének, mesekönyv illusztrációjának és plakát 
hívó szavának alkalmas megoldások, de nincs 
meg sehol, semmiben az emléklap csöndes, 
halk, egyszerű és logikusan végiggondolt gra-
fikája. Az hiányzik, ami a művészet alfája : 
az átélés ereje és a művészet ómegája : a 
kifejezés biztonsága. Sok helyt felismerhető : 
itt Klinger vagy valamely német grafikus 
hagyta a látogatójegyét, amott egy szép verses-
könyv szegélye. De mind, valamennyi elfe-
ledte, hogy itt nem abból kell kiindulni, amit 
az ember látott, hanem valami egészen új 
feladat hárul rá, az emléktábla s a plakett 
maradandó voltát pótolni a papir s a nyom-
tatás olcsóbb, de nem ízléstelenebb anyagá-
val. A bizottság nem tehetett mást, mint amit 
tett : ki nem adni a pályadíjat, hanem újból 
kiírni. Talán mégis akad magyar grafikus, 
aki erőt s kedvet érez, hogy felvegye a 
pappendekliből és festett gipszből készült 
„hősemlékekkel" a versenyt. Talán van még 
grafikus, aki e nagy elszántságú időkben 
ráér a fronton küzdők helyett nemcsak pla-
kátot rajzolni és újságok számára ceruza-
rajzokat csinálni és a művészek keresethiá-
nyáról panaszkodni. Talán van, aki ráér egy 
kissé gondolkozni a halottakról, a hősi ön-
feláldozásról, a becsületes kötelességteljesí-
tés összhangjáról és e gondolatait nem saj-
nálja a maga tudásával kifejezésre juttatni ? . . . 
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J\Z IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM GYÜJTE-
M . MÉNYEIRŐL lapunk hasábjain cikk-
sorozatot közlünk, melyből a két utolsó cikk 
(könyvtár, grafika és a holicsi gyűjtemény) 
a következő évfolyamra marad. E cikksoro-
zat a múzeum igazgatóságának megadja az 
alkalmat arra, hogy közönségünknek gyűjte-
ményeit egy szép kiállítású, gazdagon illusz-
trált füzetben bemutathassa olyformán, hogy 
az egész sorozatot a hozzá tartozó képek-
kel különlenyomatban összefoglalja. E füzet, 
melyet majd önköltségi áron árúsítanak, régóta 
érzett hiányt fog pótolni, mert nem tekintve 

egy évtizedekkel ezelőtt megjelent füzetkét, 
a múzeumnak eddig nem volt semmiféle képes 
kiadványa. Az iparművészet barátai bizonyára 
örömmel fogadják a múzeum igazgatóságá-
nak időszerű intézkedését. 
A Z ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI 

^ MÚZEUM ÉS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK 
1914/15 ÉVI FORGALMA. A könyvtár szeptember 
hó 15-én nyílt meg a látogatók számára s hétköz-
napokon hétfő d. e. és szombat este kivételével 
d. e. 10—12-ig és este 6—8-ig; vasárnap és ünnep-
napokon d. e. 10—12-ig állt. a közönség rendel-
kezésére. Bejárat nappal : Üllői-út 33. és este : 
Kinizsi-utca 31. Az iparművészettel foglalkozók 
vagy az iparművészet iránt érdeklődők gazdag és 
tanulságos anyagot találnak a könyvtárban. A szak-
irodalom nevezetesebb termékein kívül, melyek az 
iparművészet minden ágára kiterjeszkednek, a kb. 
26.000 fényképből álló gyűjtemény is bő alkalmat 
nyújt a tanulmányozásra. A kutatóknak a könyvtár 
tisztviselői mindenkor szívesen nyújtanak segéd-
kezet és szolgálnak tanáccsal az anyag kiválasz-
tásában. A könyvtár használata : beiratkozás, ruha-
tár stb. díjtalan. A beiratkozás minden évben 
(szept— jún.) kötelező. Az elmúlt iskolai évben a 
háború folytán beállott személyzethiány dacára a 
könyvtár híven, lelkiismeretesen teljesítette köteles-
ségét. Mint mindenütt, úgy nálunk is, a látogatók 
száma tetemesen csökkent az előző évekhez képest. 
NagyobbrészUk a harcmezőn teljesít katonai szol-
gálatot. Állandó látogatásra jogosító igazolványt 
328-an váltottak. A látogatók foglalkozásra nézve 
a következőképpen oszlottak meg : Iparművészeltel 
egyetemesen foglalkozó látogatók : műszaki és 
iparművészeti rajzoló (8), mérnök (1), tanár (2), 
tanárjelölt (1), tanító (1), tanítónő (1). Iparművé-
szettel szakszerűen foglalkozó látogatók : ipar-
művész (22), iparművészeti iskolai növendék (130), 
műegyetemi hallgató (17), felső ipariskolai növen-
dék (3), felső építőipariskolai növendék (16), 
iparrajziskolai növendék (10), képzőművészeti fő-
iskolai hallgató (2). Építészettel foglalkozók : épí-
tész (11). Szobrászattal foglalkozók: szobrász-
művész (6), kőfaragó (2).— Festészettel és dekoratív 
festészettel foglalkozók : festőművész (8), festő-
művész-növendék (2), szobafestő (3), címfestő (1). 
— Grafikai és sokszorosító művészettel foglalkozók: 
nyomdász (2), litográfus (1). — Textiliparral foglal-
kozók : szabó (1), kárpitos (1). — Agyagiparral 
foglalkozók : kályhás (1). — Faiparral foglalkozók : 
asztalos (3). — Könyvkötészettel és bőrmunkával 
foglalkozók : könyvkötő (2). — Nemes és más 
fémekkel foglalkozók : ötvös (3), aranyozó (1), 
lakatos (1). — Nem iparművészeti szakkal foglal-
kozó látogatók : ügyvéd (2), gyógyszerész (1), 
hivatalnok (20), gazdász (1), zongoraművész (1), 
színésznő (1), kereskedő (2). — Egyetemi hallgatók 
és más fő- és középiskolai tanulók : orvostan-
hallgató (6), bölcsészettanhallgató (5), joghallgató (2), 
kereskedelmi iskolai tanuló (2), keleti akadémiai 
növendék (1), zeneakadémiai növendék (1), gimná-
ziumi, reál- és polgáriskolai tanuló (18). — 
328 látogató 4928-szor vette igénybe a könyvtárat 
és pedig szeptemberben 80, októberben 410, novem-
berben 318, decemberben 254, januárban 687, 
februárban 972, márciusban 954, áprilisban 477, 
májusban 480, júniusban 296. — A művek csak a 
könyvtár helyiségeiben a hivatalos órák alatt 
használhatók. A könyvek házi használatra való 
kikölcsönzését több oknál fogva be kellett szün-
tetnünk s ezzel a látogatók régi és jogos kíván-
sága teljesedést nyert. 
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ŰVÉSZETI 
OKTATÁS 

ÀZ ORSZ. M. KIR. IPARMŰVÉSZETI 
ISKOLA valamennyi osztályában a taní-

tást október hó 11-én kezdték meg. Mind-
össze százhatvan rendes, harminckilenc 
vendéglátogató és három műhelynövendéket 
vettek föl ; a jelentkezettek egy részét kellő 
előkészültség híján vissza kellett utasítani. 
A rendes tanfolyamok beosztása megfelel a 
tavalyinak ; az esti tanfolyam öt külön szak-
csoportra oszlik, ú. m. az alakrajzira, az 
ált. rajzoktafás és festésire, a grafikaira, a 
szakműhelyi rajzira és a mintázásira. A tanári 
testületben változás történt, amennyiben a 
magyar irodalom tanítására a megbízásáról 
leköszönt dr. Nádai Pál helyére Elek Artúrt, 
a jeles esztétikust hívták meg. Ez idén az 
intézet valamennyi helyiségei, melyek egy 
részét a háború kitörése után kórházzá ala-
kították át, ismét eredeti rendeltetésüket, a 
művészi oktatást szolgálhatják. A felszabadult 
termeket az O. M. Kir. Képzőművészeti Iskolá-
nak engedték át ideiglenesen, mely a rajz-
tanárképző tanfolyamokat rendezte el a 
rendelkezésére bocsátott termekben. Ezáltal 
a főiskola ismét folytathatja a művészképző 
oktatást, mely tavaly az egész tanév alatt 
szünetelt. E helyen megemlítjük még, hogy 
az iskolának eddig bevált i p a r m ű v é s z e t i 
m ű k e d v e l ő i t a n f o l y a m a október hó 18-án 
ismét megnyílt. E tanfolyamon szőnyegcsomó-
zásra, hímzésre, csipkekészítésre, könyv-
kötésre, bőraranyozásra és domborításra, 
bőrbatikozásra tanítják a növendékeket heten-
ként háromszor: hétfőn, kedden és szerdán 

3581. 
Dankó Ödön 
rajza. 

Zeichnung des 
E. Dankó. 

d. u. 3—6 óra között Az első félévre 29 koronát 
a második félévre 20 korona tandíjat kell 
fizetni. 

ÀZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA SIKERE. 
Iparművészeti iskolánk híre néhány év 

óta meghódította már a külföldet s hol ennek, 
hol annak az osztálynak munkáival találko-
zunk a művészi szakfolyóiratokban. Most a 
budapesti iparművészeti iskola textilosztályá-
nak legfrissebb alkotásait mutatja be a kitűnően 
szerkesztett darmstadti folyóirat : a Stickerei-
und Spitzen - Rundschau. Egész sereg 
fehér hímzéssel, aplikációs munkával és 
csipkével számol be Mihalik Gyula osztályá-
nak munkásságáról s kísérő cikkében kiemeli 
azt a határozottságot, mellyel ez az osztály 
művészi céljai felé halad. Míg a múltban a 
magyar textilmunkákon sokszor a bécsi és 
a német exportárúk tömegízlésének hatása 
volt érezhető, újabban dicséretes lendületet 
Iát a cikkíró a népies hímzések stílusának 
finom továbbfejlesztésére. Az ingadozások 
megszűntek, a magyar himzőipar saját falusi 
múltjában látja motívumainak gazdag tárházát 
s tudja, hogy még ha egy balkáni, német 
vagy amerikai kivitel gazdasági céljai lebeg-
nek is előtte, akkor is több eredményt ér el 
ezzel a művészettel, mint a selejtes export-
ízlés keresésével. így erősíti meg a külföld 
művészi közvéleménye a mi új iparművészeti 
nevelésünk irányának helyességét. 

TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM AZ IPAR-
RAJZISKOLÁBAN, A Székesfővárosi Ipar-

rajziskola főleg végzett növendékei szá-
mára egy olyan továbbképző tanfolyamot 
nyit, amelynek az a célja, hogy elméleti és 
gyakorlati tárgyaival a művészi és iparművészi 
fogékonyságot fejlessze. Az esztétikai tárgy-
kör anyaga mellett ez a kurzus a szociális, 
irodalmi, történeti s gazdasági ismereteket is 
felöleli s valamennyit ismert nevű szakelőadók 
tanítják összesen tizenkét órában hetenként 
(hétfőn délután, a többi köznapokon délelőtt 
két-két órában). A kurzusnak, mely novem-
ber elsejével indul meg, félévre harminc korona 
a tandíja és annak szervezésében a Népmű-
velő Társaság is részt vesz, úgy hogy e 
társulat tagjai is azonos feltételek mellett 
látogathatják. 

AMAGDEBURGI STÍLUSTANÍTÁS. A tör-
téneti stílusok tanításában tudvalevőleg 

általában kétféle felfogás dívik. Az egyik tisz-
tán elméleti s egy-egy stílusbeli korszaknak 
tudnivalóit, történetét, alkotásait szemlélteti 
képeken, táblákon vagy vetítéssel. A másik 
tisztán gyakorlati : a rajzi órákon a tanár egy-



ft egy jellemző motívumot, szerkezeti elemet, 
y a korszakra jellemző vonalat megrögzít s 
• ezzel igyekszik a stílusbeli gondolkozást 
• szemléletessé tenni. Az egyik csupa össze-
» foglalás, a másik csupa részekre bontás és 
y nagyszerűen kiegészítené egymást, hogyha a 
• kettő összefolyna. Minden stilisztikai tanítás 
• főproblémája tehát a művészi iskolákban 
M annak a megoldása, hogy mint juthatnak el 
y a növendékek az egyes detailok, ornamen-
« sek, jellemző architektónikus részletek erde-
it jéből az egésznek szintétikus összefoglalá-
» sához. E problémát az egyes iskolák adott 
y viszonyaik s tanáraik ötletességéhez képest 
• igyekeznek megoldani. Amit azonban e tekin-
• tetben a magdeburgi iparművészeti iskolán 
» Rütschi Rezső tanár a növendékeivel űz, az 
y példaadó erejű s méltó arra, hogy — ott, ahol 
• még jobb módszere nincs a tanárnak — meg-
• honosodjon. Az alapelv az, hogy a múltnak 
n művészi formái előbb érzéki, azután értelmi 
y módon férkőzzenek a tanulóhoz. Egyes dol-
• gokat megbeszélnek s azután emlékezetből 
• újra felrajzolják. Ezzel olyan változást szen-
n ved a dolog, aminő mindig kijut neki, vala-
y hányszor az egyéni elképzelés is szóhoz jut. 
• Már itt megtörténik az, ami később a mű-
ft vész életében még többször megismétlődik, 
£ ha a múltról van szó : mellőzi azt, ami neki 
y közömbös s erősen hangsúlyozza azt, ami 
• a szívén fekszik s ami az ő képzetéből ke-
• rült oda. S éppen ennek a gazdagodása a 
J lényeges. Ez az alapelv, melyből az egész dida-
y xis felépül. A növendékek ugyanis — bár-
• mely szakcsoporthoz tartozzanak is — köte-
ft lesek egy-egy kor stílusát egy egész archi-
í tektóniküs képben vagy alkotáson a sok 
y tudatukban levő részletből egésszé össze-
• fogni. Tehát megcsinálják például : az emlé-
ft kezést egyiptomi művészetre szénrajzon, a 
y római művészet emlékképét színes pamutból 
y s gyöngyökből hímezve az egész Capitolium-
V mai, Forummal stb. egyesítve, vagy a szíriai 
ft művészetet szines gipszmetszeten. Az anya-
y got és szerszámot, mellyel dolgoznak, sza-
y badon választhatják s a kort is, melyet „re-
• konstruálnak", sőt egyes elemeinek kidolgo-
ft zásáért jegyzeteikhez meg kézikönyvekhez 
£ is segítségül fordulhatnak. Ebben a munká-
y ban ugyanis nem az eredetiség a fontos, nem 
• is az anyagszerűség, még csak nem is a 
ft kézügyesség, hanem tisztán a rekonstruálás-
» sal járó tanulmány. A növendéknek előbb 
y sok kis mozaikadatot kell összelopkodnia 
• s ezekből egy régi stílusú templomot vagy 
ft faliképet felépítenie. Mindenesetre igen érde-
í kes és célravezető módja a históriai szellem 
y megismerésének, mely azonban természet-
V szerűleg még nyitva hagyja azt a kellően 

el nem intézett kérdést, vájjon kívánatos-e ft 
egyáltalában a históriai stílusok gyakor- y 
lati tanítása művésziskolákban s nem bé- y 
nítja-e meg a nagy sémabőség a teremtő • 
találékonyságot? ft 

FÖLDÚLT TŰZHELYEK ÉS NÉPMŰVÉ- J( 

SZET. Az az akció, mely a háborús be- ft 
törések által sújtott határszéli tűzhelyek újjá- £ 
teremtéséről gondoskodik, mint örömmel lát- y 
juk, nemcsak papiroson van meg, hanem • 
javában dolgozik is. Hogy mit csinált eddig, ft 
azt dr. Lech ner Jenőnek, a felvidéki műem- « 
lékek alapos ismerőjének egy most megjelent y 
tanulmányából állapíthatjuk meg, mely az • 
Építő Ipar — Építő Művészet című szaklap ft 
kiadásában különlenyomalként jelent meg s y 
bő illusztrációkkal számol be a sárosi és y 
zempléni ú. n. „Iemákok" meg a beregi • 
és ungi „dicskák", e szegény, nyomorú- ft 
ságosan tengődő nemzetiségek lakásviszo- y 
nyairól. Csupa kétségbeejtő kulturátlanság e y 
nép élete, melynek házai közt bizony nem- • 
hogy népművészetet, színes motívumokat, de ft 
még becsületes, kinyitható ablakokat sem y 
igen találni. Alaprajzuk rendesen a leg- y 
kezdetlegesebb e kalyibáknak. Egy szoba, • 
pitvar és kamra rendesen a lakóház alap- ft 
típusa s csak módosabb, ritka ember az, y 
akinek tehene, jószága istállóban él s nem V 
a gazdával együtt a szobában. Még a tűz- ft 
hely füstje is sok helyütt csak a zsuptetőn ft 
át szivárog ki a szabadba, nem kéményen y 
keresztül. Mégsem lehet azt mondani, hogy « 
e vidékek teljesen építészeti jellegzetesség • 
nélkül szűkölködnek. Kivált a faházaknál, ft 
melyek faragatlan fenyőszálait egymásba y 
róják, a színszeretet lépten-nyomon megnyi- y 
latkozik. Az újabb, vályogból épült házak ft 
homlokzatán a reneszánszépítés sarokqua- ft 
derezését utánozzák s e quaderek is gyak- y 
ran különböző színűre vannak festve. Itt-ott « 
jellegzetes oromfalakat, lecsapott kontytetőt ft 
is látni, de mindennél karakterisztikusabb az ft 
ú. n. padicskémények divatja (kivált Sáros- y 
ban és Zemplénben), amelyek a kemencéből y 
kivezető kémények, rőzséből fonva s kívül- ft 
belül sárral tapasztva. A tetőből csonkakúp- ft 
alakban törnek elő és köralaprajzú kúpsisak- y 
kai vannak fedve. A tetőfödés ideálja a mű- V 
pala, melyet a paraszt szeret erős színű ft 
mintázással kirakni s ezért a házak sokszor n 
úgy néznek ki, mint tarka ládikák. Kerítésül y 
vagy terméskövet, a hegyekről patakok med- • 
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rébe legörgetetf sziklákat raknak össze, vagy 
újabban — a lövészárkokban felejtett — szö-
ges drótkerítéseket használnak. Sárosban 
azonban a székely kapukra emlékeztető fara-
gások nyomai is észrevehetők. Mit ad e 
pusztuló, korhadt, rommá lőtt és különben 
is nyavalyás házikókkal szemben az állami 
és társadalmi akció ? Semmi esetre sem olyas-
mit, amiben a Landhaus — a villalakás ismert 
színes esztétikája érvényesül a szép német 
példák után. Még csak azt sem, amit például 
az Ostpreussenhilfe ad az orosz betörések-
től sújtott lakosságnak, melynek java része 
munkás, régi kulturával bíró németség, nem 
a létnek ama primitív állapotában, mikor még 
előbb szoktatni kell a házbanlakót, hogy jó-
szágát ne szobájában őrizze. Az állami újjá-
épífőakció, melynek Téglás Károly miniszteri 
tanácsos a vezetője, az erdőmérnökségek s 
államépítészeti hivatalok bevonásával dolgo-
zik, kijelöli az elpusztult falvak s házak terü-
leteit, anyagot termel, követ szállít, téglát éget 
s a lakosságot úgy vonja be, hogy munká-
jáért napszámot is kap, a termelt anyaghoz 
is olcsóbban jut. Ez a bizottság egységes 
háztípus szerint rekonstruál s építtet. Egy 
5-50x5-00 méteres szobát, egy téres kony-
hát, kamrát, a ház elé tornácot, külön istállót 
épít, amely ellen Lechner csak azt veti, hogy 
a szoba alapterületi méretei a mostaniakhoz 
képest is szűkek. A hivatalos alaptípus persze 
az esztétikai kívánalmakra kevés ügyet vet 
(ezek a szempontok leginkább még a tégla 
s kő nélkUl való vidékeken, a gömbölyű fenyő-
fából összerótt házaknál jutnak kifejezésre), de 
azért egyet s mást mindenütt megőriz a csekély 
népi hagyományokból a hivatalos építészet is. 
ígya lecsapott orom és a padicskémények alkal-
mazásával a műpalafödémek és a befonlépcsők 
világába is visznek valami kevéske falusi 
jelleget. Szó sincs róla, a nagy sietség mel-
lett, ami a dolog természetéből következik, 
sem kellene megfeledkezni arról, hogy e köz-
munkák elvégzésében szakavatott s művészi 
érzékű építészek gondolatai is megvalósul-
hassanak s az alaptípus ridegségét a ren-
delkezésre álló anyagi eszközök keretén belül 
enyhítsék. Lechner különösen három irány-
ban óhajtaná a művészi tanácsadók bevoná-
sát. Elsőben is a helyszínrajzok elkészítésé-
ben, a falu gócpontját képező középületek 
elhelyezésében, a falu iskolája, temploma, 
községháza stb. helyének tetszetős és cél-
szerű elrendezésében. Másodsorban a lakó-
háztípus vonzóbb, népiesebb és a hagyomá-
nyoknak is megfelelőbb kialakításában s har-
madszor a középületek, kivált a templom, 
paplak, községháza, iskola, tanítói lakás stb. 
felépítésében, hogy ezek ne a rossz kisvárosi 

kőművesek pallérízlésében épüljenek, hanem 
a műszaki tudás jó ízléssel párosuljon ben-
nük. Természetesen a megrongált műemlékek, 
egy-egy érdekes fatemplom vagy bárok archi-
tektúrájú torony restaurálását is csak hivatásos 
kézre szabad bízni. Lechner fejtegetéseit, me-
lyeket a Mérnök- és Építészegylet s a vele 
rokonjellegű egyesületek is tökéletesen osz-
tanak, mi ezen a helyen is az akció veze-
tőinek figyelmébe ajánljuk. Mert lehetetlen 
észre nem venni, mit fog jelenteni e vidékek 
számára egy becsületes és ízléses architek-
túra, e vidékeknek, melyek kulturális, erkölcsi 
és hazafias meghódítása leghatásosabban az 
iskola mellett a házzal történhetik. A természet 
csodálatos szépségei közé jó s ízléses lakó-
házakat ültetni nemcsak kötelesség, de előny 
is, arra a várható turisztikai fellendülésre 
való tekintettel, mely kivált a nagyobb váro-
sok és fürdők közelében a háború után meg 
fog indulni. 

EGY ÉPÍTÉSZ MŰVÉSZI ELVEI. (Otto 

Wagner : Die Baukunst unserer Zeit. Wien, 
Anton Schroll, 1915.) Negyedik kiadásban 
jelennek meg most a könyvpiacon Wagner 
Ottónak, a modern bécsi építészet úttörőjének 
iratai, melyekben mintegy leszűrődnek küz-
delmes és szorgalmas éveinek összes tanul-
ságai. Mintha csak egy Wagner-kultusz kez-
dődne a sokat üldözött és sokszor kicsúfolt 
mester életében öregségének és meg nem tört 
munkakedvének esztendeiben. Csak nemrég 
jelentek meg négy nagy kötetre tervezett mun-
kában építészeti alkotásai és projektumai 
(„Einige Skizzen, Projekte und ausgeführte 
Bauwerke") s alig egypár hónapja adta ki 
a müncheni Delphin-Verlag Josef August 
Luxnak róla szóló — s erősen polemikus 
ízű — életrajzát. Hogy a mesternek elmé-
leti tanításai ma is friss fogékonysággal 
találkoznak, azt éppen gyakorlatias voltuknak 
köszönhetik. Szinte kézikönyvül lehetne alkal-
mazni ezt a munkáját is az építészeti iskolák-
ban, annyi benne a megszívlelésre méltó. 
Wagner Ottó, akinek működési ideje, körül-
ményei s művészegyénisége körülbelül össze-
esik azzal a tevékenységgel, melyet Henri 
Van de Velde német területen fejtett ki, körül-
belül ugyanazon elveket vallja itt, mint amelye-
ket Van de Velde fejtett ki nagyszámú írásai-
ban. A modernséget ő is úgy értelmezi, mint 
az : a hagyományok áhítatos megbecsülése, 
a régi műemlékek reánk való átszármaztatása, 
a stílusok tökéletes megismerése s azok 
iskolája nem mentik fel a mai építészt azon 
kötelezettség alól, hogy teljesen a kor szelle-
mének kifejezője legyen s munkáiban saját 
korának gondolkozása, technikai készültsége 



f! tükröződjön. A köny v-
» nek, mely az építész 
« nevelésén kezdődik 
• és a stíluskérdésen, 
M a kompozíció, a kon-
y strukció, a művészi 
V praxis, a műpártolás 
• és a művészi kritika 
M problémáin át vezet 
y az építész feladatai-
éi nak összegezéséhez 
• ez az örök modern-
n ségben való hit az 
y alaphangja. Míg a 
• p roporc iókró l , az 
• arányokról, méretek-
» ről,látási távlatokról, 
y szemnyugvópontok-
• ról szóló tanításai 
• nagyjában egyeznek 
M az olasz reneszánsz 
y építészíróival (Al-
• berti.Vignola), addig 
ft a nagyvárosi építé-
M szetrőí szóló fejezetekben úgyszólván mindig 
V Páris és London jó s Bécs rossz példáiból 
• indul ki, mialatt a közlekedő technika, a ÍÍ 
íí monumentális építészet, a bérház-nyomorúság, 
» a közterek díszítésének s a parkírozásnak 
y kérdéseiről beszélget. Egészben nem helyesli 
• a bécsi városépítés túlhajtásait az erősen 
ft parkírozó irányzattal és például a Rathaus-
y teret éppen ezért tartja elhibázottnak. Mint 
5 mindenben, ebben is elsősorban koncepciót 
• keres, tervszerűséget s a viszonyoknak tekin-
ft tetbevételét. Általában arra a következtetésre 
y jut, hogy az architektúrában a legfontosabb : 
V a cél tökéletes felfogása, a kiviteli anyag 
• szerencsés megválasztása, egyszerű és gaz-
ft daságos konstrukció, az ezen premisszákból 
y adódó forma, amely végül is elvezet az építé-
V szeti szépségnek egy olyan fogalmához, hogy 
• az a modern ember esztétikai szemléletének 
íí s egyben a művész egyéniségének kifejezője 
» lesz. Nem szabad elfeledni, hogy ezek az 
V írások már vagy húsz évvel ezelőtt jelentek 
• meg elsőízben, oly időben, mikor a kontinen-
ft tális építészetben az egyéniség és moderniz-
» mus hatalmasan hangsúlyozódtak s az épí-
V tésznek alárendelése magasabb szociális célok 
• előtt még alig-alig talált hangot. így, ezt 
ft tudva, annál frissebbül hatnak Wagner nézetei, 
» melyekben mintha a modernizmusnak ősz 
V apostola hintené szét tapasztalásait. 
ÍÍ • 

íí T fÖNYV KATONASÍROKRÓL ÉS HADI-
í l \ . EMLÉKEKRŐL. („Soldatengräber und 
V Kriegsdenkmale". Herausgegeben vom k. k. 
• Gewerbeförderungsamt. Wien, 1915. Kunst-
• u 

verlag Ant. Schroll.) 
A temető fájdalma-
san divatban van és » 
sohasem volt idő- • 
szerűbb a halál esz- ft 
tétikájáról beszélni, y 
mint ma. Érezzük, V 
hogy annak kell szó- • 
hoz jutnia e nehéz íí 
napokban, amit a y 
halál szimbóluma- V 
ként hatezer éven át ft 
éreztek s kiformáltak íí 
elméjükben a Iegna- » 
gyobbművészek.Mi- V 
kor milliók gyásza ft 
és könnye folyik íí 
egybe, az évezredek y 
megtisztult gyászfor- « 
máinak l a p i d a r i s ft 
egyszerűségére van ft 
szükségünk. Sekkor y 
egy pompás, szép • 
bécsi könyv elénk ft 

siet ezzel a gondolattal: sok-sok művész le- íí 
szűrte, feldolgozta, megstilizálta a maga téma- y 
variációit erről a gondolatról, hogy katonasír. <! 
Egy iparpártoló bizottság kezdésére Bécs leg- ft 
jobb tervezőművészei összeállottak s Roller AI- íí 
fréd meg Strnad Oszkár tanárok szerkeszt ésével y 
létrehozták ezt a könyvet, a kegyelet, az okos • 
példanyújtás, az olcsó és meggyőző síremlék- ft 
tervek albumát. Bécsben a temető-architektúra íí 
már hosszú ideje napirenden van az esztétikai y 
programmkérdések sorában. A szecessziós • 
művészek vetették felszínre s az első alkalom, ft 
mely e problémáról heves vitákat érlelt, a íí 
Rodenbach-síremlék körül megindult csatáro- y 
zás volt. Azóta is sokszor és szeretettel « 
fordultak feléje : pályázatokon, folyóiratokban, ft 
kiállításokon. Emlékszünk a Kunstschau y 
egy gyermektemetőfére, amelyben mélységes y 
lirizmus volt és tudjuk, hogy talán sehol • 
annyi szeretettel nem rajzolják s bontják ki ft 
a feledés mohájából a régi omló sírköveket, M 
mint a bécsi művészeti folyóiratokban. Talán y 
egy kicsit a bécsi lélek érzelmessége is meg- • 
szólal ebben, mely szereti a lugubris pompát ft 
s szereti ama kevély kort, amikor a kövek y 
mint nagy és nemes heroldok álltak a sírok y 
felett. Ez a könyv is nagyon bécsi : egyszerű- • 
ség, történeti nyugalom, históriailag leszűrt ft 
formák s választékos ízlések vannak benne. £ 
Csodálatos, hogy e nagyobbrészt iparművész- y 
növendékektől származó munkákban mennyi • 
már a tudatosság, az a leszűrődöttség, amit ft 
csak az szerezhet meg, aki benne él egy y 
város levegőjében, melynek minden háza és y 
minden kapurácsa, minden kőcímere és cég- • 

Katonai temető. Tervezték a Soldaten-Friedhof. Entw. 
bécsi iparmíív. iskolában. Kunstgewerbeschule, Wien. 
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táblája hajdani stílusok kivirágzása. Ebből 
persze tévedés volna arra következtetni, hogy 
e könyv síremlékei nem eléggé modernek. 
Mert valóban : e világháború, a nagy és pél-
dátlan tömeghalál sugallta tervezőinek gondola-
tait, az a tény, hogy milliók egyformán halnak 
meg s temetőjük a hegyoldal, a vízpart s százak 
sírját jelzi két fűzfa, meg a közéje állított 
kereszt. A milliók nagy népfelkelése, az álta-
lános egyformaság, a hazáért való meghalás 
sokezerszeres ritmusa az, ami e tervezők 
előtt lebegett s az az ősien egyszerű gon-
dolat, hogy a természet által megadott körül-
mények : a hegyoldal vagy a sivatag, a fasor 
vagy a kőszikla, a lombsátor vagy az élőfal 
a legtermészetesebb s legerőteljesebb hangok 
az örökkévalóság egy akkordjának a meg-
Utésére. A művészek tehát a természettel 
igyekszenek elsősorban összesimulni, mintegy 
annak a keretébe illeszkedni, azután pedig 
— mint ahogy azt az ókor keleti népei óta 
minden funebrális művészet feszi — a vidék 
anyagainak, a fának vagy kőnek, a vasnak 
vagy bronznak formanyelvét megszólaltatni. 
Eközben, mint az előszó írója, Strnad tanár 
okos utasításaiban kitűzte előttük, különb-
séget tesznek a tulajdonképpeni sír és az 
emlékszerű monumentum között. A sírban 
megéreztetik, hogy ott valaki el van temetve, 
hogy a sírkőnek, a fejfának össze kell függnie 
a földdel, mintegy abba belegyökereznie, annak 
a sorsa a halálé, az elmúlásé, míg az emlék-
nek valami felfelé irányuló, égbenyúló érzést 
kell kifejeznie, megtisztulást és felszabadulást. 
Sírkövek lefelé hassanak, emlékek felfelé. 
A bécsi iskola persze itt is azon látszik meg 
leginkább, hogy mily kevés, szinte ariszto-
kratikusán tartózkodó eszközzel tudnak hatást 
elérni. Néha a kőforma tiszta, jól megrajzolt 
piramisa, a tábla szép szegélye, a betűk 
gondos faragása vagy préselése, a domb jó 
szituációja, a rácsnak néma ritmusa mindaz, 
ami a művészet érzetét kiváltja. Tudatában 
vannak a szimbolumok alaptörvényének, mely 
világosságot, pregnáns egyszerűséget kíván, 
de egyúttal a mindennapinak gondos kerülését 
is. Egyébként azonban egy percre sem lehet 
feledni, hogy itt csak vázlatokról van szó, 
nagyobbrészt még kivitelre nem került gon-
dolatokról, melyekben olykor bizony az iskolás 
dolgozat koncepciója érezhető s néha vétsé-
gek történnek az anyagszerű gondolkozás 
törvényeivel szemben. De bizonyos, hogy 
mindeneknek, akik e munkában részt vettek, 
tudatába ment át a régi jó temetők és sír-
emlékek tanulsága. Az, hogy a halott emléke 
nem hivalkodást és csiszolt pompát kíván, 
hanem nyugalmat, statikus formákat, olyan 
rendet, melyből egész sorok és egész szaka-

szok a halál birodalmának nivelláló erejét 
tudják kifejezni. S ha itt és ott olyan rajzot 
találunk a könyvben, mely a megvalósít-
hatóságtól igen messze van, akkor azzal 
kell számot vetnünk, hogy e munka nem 
példatár, mintakönyv kőfaragók vagy meg-
rendelők számára, hanem csak szoktató s 
buzdító arra, hogy a természet s a környezet 
megadott feltételeit miként lehet a síremlék-
művészet kiindulópontjává tenni. Sok-sok 
művész meghatottságából s piefásából fakadó 
buzdítás ez a munka : emberek, ugyanakkora 
komolysággal és ugyanolyan bensőséggel áll-
jatok hőseitek emlékezete mellé, amekkora volt 
az ő önfeláldozásuk a mi szent ügyünkért! 

HŐSÖK É S H Á B O R Ú S DÉMONOK. 

(Alexander (Sascha) Schneider : Krieger-
gestalten und Todesgewalten, 24 műlap. 
Breitkopf und Härtel, Leipzig, 1915.) A világ-
háború szürke és többnyire fotografikusan 
élettelen illusztrátorai közül kiválik az a 
néhány lipcsei grafikus, aki mostanában a 
háború művészi megjelenítésére vállalkozott. 
Max Seliger, Aloys Kolb, Hugo Steiner-Prag, 
Max Klinger egy-egy lappal vagy sorozattal 
igyekeztek a háborúból feltoluló élményeiket 
grafikailag feljegyezni. A lipcsei múzeumnak 
egész szép kis sorozata van már műveikből 
s hozzájuk csatlakozik most megjelent mun-
káival Sascha Schneider, aki példát ad arra, 
mint lehet a hősök alakját naturalista ábrá-
zolókészség és hamis allegóriák nélkül fel-
fogni. A görög atlétikán nevelkedett forma-
érzése, mely egypár jó freskó és sok szépen 
megrajzolt karton nagyobb koncepcióin nyilat-
kozott meg, ezúttal a hősök alakjain pihen. 
A háború, mint az emberi szenvedélyek s 
szenvedések nagy káosza izgatja képzeletét, 
melyből fiafal férfitestek ritmikus mozgása, 
kardtánc, hősi roham, fanfárok harsogása, 
messze lobogó szövétnek győztes kiáltása, 
az özvegyi bánat fájdalmas búgása hallatszik. 
Vizionárius egyszerűséggel vonulnak el szemei 
előtt e hatalmas érzéshullám alakjai, meg-
tisztulva, stilizáltán, a formák egyszerű meg-
dobbanásával.Néhol mintha Klingerrézkarcaira 
emlékezne, másutt Hodler pátosza szólal meg 
aktjain, a rajztudása nem mindenütt kifogás-
talan, de együttes hatásában mégis jó 
grafikát tud elővarázsolni a rajzónjával 
Schneider. Lendülete van és nem sablonos 
formakészsége azoknak az érzéseknek meg-
oldására, melyeket e vérengző és furiózus 
világkatasztrófa belénk dermesztett. 
m * « 

Sokkal fontosabb, hogy örüljünk a rózsa-
virágnak, mint az, hogy nagyítóval vizsgál-
juk gyökerét. wilde o. 
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NEM SZÖKŐ SZÖKŐKUTAK. Budapest 
bővelkedik bennük. Nem mintha másutt 

nem volnának. A versaillesi királyi kert és 
Saint Cloud vizei is majdnem mindig alusz-
nak, de legalább hatalmas tükreikkel magukba 
varázsolják a nagy ég azúrját és felhőit meg 
beléjük merengő lelkünket. A wieni Belvedere 
medencéi már üresen tátongnak, száraz ölükbe 
nem kívánkozik sem az ég, sem ábrándunk . . . 
Pedig mily kihalt egy kert vagy egy tér víz 
nélkül I A Földistennő vére, ichorja a víz ; 
rohanő, zuhogó őserejét, ugráló szeszélyét 
és méla finomságait csodálatosan érezte meg 
az a kútszobrászat, melyet a XVII. század-
tól kezdve a kerti kutakon, de még hatal-
masabban a Fontana di Trevin látunk. E 
szobrászat a vizet oly találó ember- és állat-
alakokba szimbolizálja, hogy ezek szinte a 
mitosz eleven hitével öntik el lelkünket 
frissre, erősre, ős-üdére. Ámde faragóik s 
mecénásaik jól érezték, hogy minden kőbeli 
forma csak holt szöveg volna, ha ezt elő-
szökő, fölbuggyanó, zuhogva robajló vagy 
mélán csobogó vizek hangjai nem énekelnék 
és csillogó, fénykévéző formáik ki nem 
egészítenék. S e szobroknak s egyáltalán a 
térnek vagy kertnek mélyebb életét adták 
meg a víz bőséges zuhogtatásával és finom 
játszatásával. A Villa d'Esté alá bevezették 
sok ágban az Anio-folyót; s e vízhálózat, 
mely egyszer egy zug mélyéből robajlik fel, 
másszor apró kutacskák gyöngyoszlopocskái-
ban szökellik elő, majd sok más formában 
dagadoz, hullámzik, vaskos drapériában hull 
alá vagy tükörré simul : egész orgonává, egy 
gigászi tájorgonává avatja azt a tivolii hegy-
oldalt, melyen hatvanöt méteres ciprusok 
állnak néma s ípokként . . . De térjünk vissza 
szerényebb csöndességünkbe, vízfelen szürke-
ségünkbe. S kérdezzük : nem lehetne-e még 
vizet nyerni a nagy Dunánkból, e kanyargó 
tengerből, s nem lehetne-e kissé vízi életre 
kelteni királyi kertünk s várkörnyékünk annyi 
szép kútját és a városligeti Fontaine Iumi-
neuset — a Tündér Ilona kútját — is ? Miért 
hallgat a Kálvin-tér szépséges Dunakútja már 
októberben? Ybl és Fessier Leó e gyönyörű 
alkotása miért nyomódik egyre inkább agyon 
szörnyű fölöslegességgel föltefőzött házaktól, 
villamospályáktól, a kút széléhez dűlő utca-
seprői kordéktől, züllött féglarakásoktól és az 
éjjel-nappal mellette ácsorgó három szegényes 
utcalámpától?! Mindig így sóhajtok e kút mel-
lett elhaladtomban : „Kiknél én szebbeket a 

nagy világban annyi bolyongásom közben 
sem találtam : ti szépséges kőszűzek, ott pihe-
nők az ezüstös árnyban, a nemes rajzú meden-
cék alatt! Mint fáj a szívem sorsotok miatt! Ti 
legszebb száműzöttek, idill-hazátok ős csend-
jéből a nagyváros zajos, letipró forgatagába ! 
Míg dörgve csattognak körületek az ormótlan 
kocsik s a durva villanyos-zörej — ez a 
földhöz ragadt mennydörgés —, s amíg eset-
len foltjaikkal eltemetnek benneteket ők is 
meg a kávátokhoz dülő egyéb prózaiságok: 
fájó szívemmel haza hívlak, lelkem kertjébe ! 
Jertek, körülveszlek szabadságérzésem nagy 
pázsitjának legbársonyosabb darabjával ; szé-
lén köröskörül őrt álló halk puszpánggal : 
szépségimádafom féltő gondjával ! Körétek 
adom még: ámuló lelkem nagy hallgatásait, 
melyeken át szabadon zúghat, csoboghat szé-
les Vizfátylotok ÖrÖk Z e n é j e ! " Kőszegi László. 

SZABAD FELHASZNÁLÁS. Az iparmű-
vész s kivált a grafikus egy-egy ötletét 

sokszor látja viszont — a kollégáinál. Ilyen-
kor rendszerint némi bosszúsággal gondol arra, 
hogy ő túlontúl népszerű. Tenni ez ellen azon-
ban alig szokott. A dolog rendesen nehezen 
bizonyítható s nehéz meghúzni a mesgyét, 
hol végződik a szabad felhasználása egy-egy 
motívumnak, formának, ötletnek s hol kez-
dődik az, ami már határozottan plágium. Egy 
német művészeti folyóirat most szóváteszi 
ezt a kényes kérdést, még pedig mindjárt 
illusztrációkon is bemutatja, mily bátran utá-
nozzák egymást a grafikusok. Adva van pél-
dául egy Witten—ruhri cég reklámja : egy ten-
gelyével negyvenöt fokú szög alatt állított 
transzmissziós kerék. Most kapja magát egy 
würzburgi gépgyáros, megtetszik neki a hir-
detés s ő ugyanazt rajzoltatja le, csupán 
annyi különbséggel, hogy itt a tengely nem 
balra, hanem jobbra fordul. Még a betűk 
típusa is azonos a szövegrészben. Mi ez? 
Szabad felhasználás. S mennyi egyéb pél-
dája van ennek a hafártúllépésnek németek-
nél és — magyaroknál. Minálunk is úgy kez-
dődik a dolog többnyire, mint ott : a cég-
tulajdonos elővesz egy jó reklámot, árjegyzék-
fedelet, naptárt stb. és azt mondja a rajzoló-
nak : nézze csak, tisztelt művész, hagyja el 
ezt s ezt, azután rajzolja meg nekem szé-
pen, kifejezésteljesen ezt az egyszerű gon-
dolatot. Az alapfelfogásban van a hamisság — 
mondja a német cikkíró helyesen. Mert nem 
azon múlik a dolog, mennyit hagy el a sza-
badon felhasználó s mennyit változtat az ere-
detin, hanem azon, hogy — mennyit vesz át. 
Ha egy virágot tartó nőt szakasztott ugyan-
azon színekkel, helyzetben és beállítással 
szabadon „utánaképez" a másik s csak 
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annyiban változtatja meg, hogy a kezébe 
orgona helyett almát rajzol, erre nyilván nem-
csak a szerző fogja a fejét csóválni, hanem 
mi is. S éppen mert a törvény védelme e 
tekintetben nagyon is hiányos és a nyilvános-
ság ítélőszéke keményebb védelem minden-
nél, szívesen fogunk esetről-esetre mi is be-
mutatni a Magyar Iparművészet hasábjain 
efféle „szabad felhasználások"-at, valahány-
szor bennünket ilyenre figyelmeztetnek. 

VAN DE VELDE É S ISKOLÁJA. Az a 
német iparművész, akinek ki vált az 1900. év 

körüli hatalmas fellendülés oly sokat köszön-
het Németországban és a kontinensen, Henry 
van de Velde, aki szóval, írásban s alkotá-
sokkal volt hirdetője egy új és bátor forma-
nyelvnek, eltávozott a weimari iparművészeti 
iskola éléről, melynek hosszú időn át igaz-
gatója volt. Úgy látszik, a politikai okokon 
kívül — Van de Velde származására nézve 
belga ember, ízlésében pedig erősen franciás — 
művészi okok is közrejátszottak abban, hogy 
a világháború őt is számkivetette s iskoláját 
is, miután a tanároknak időközben felmond-
tak, bezárja a nagyhercegség kormányzata. 
Nehéz is különválasztani Van de Velde sze-
mélyétől az ő művészi egyéniségét s világ-
nézetét. írásai mindig kissé szerteleneknek, 
épületei és berendezései — a weimari Nitzsche-
archivum például — mindig túlmerészeknek 
tűntek fel, kivált abban a környezetben, mely 
fölött még mindig a göthei hagyományok 
csendes szelleme él. Van de Veldenek, bár 
apostoli hivatását elismerték, sohasem tud-

ták egészen elfeledni, hogy az egyéniség 
jogát, az énjét, a tradíciók másodrendű voltát 
kissé hangosan igyekezett kortársai fülébe 
kiáltani s nehezen is szoktak hozzá ahhoz, 
hogy ő, aki mint annyi jeles művész, felnőtt 
korában tért át a festészettől a lakásberen-
dezéshez és az építészethez, egyszerre szak-
tekintéllyé váljon ebben is, akire egész nem-
zedékek nevelését bízzák. Menesztése tehát, 
úgy látszik, nemcsak egy iskolaigazgató távo-
zását s egy iskola csendes feloszlását jelenti, 
hanem egy egész irány végleges letűnését is, 
melynek maga Van de Velde is már csak 
mérsékelt híve volt az utóbbi évtizedekben. 
Mert aki figyelemmel kísérte alkotásait, lát-
hatta, hogy bútorai, villaberendezései, lámpái, 
szőnyegei mint higgadtak meg abból a szer-
telen naturalizmusból, melyben eleinte jelent-
keztek, nyugodt, de egyéni alkotásokká. El 
kell ismerni, hogy nem a tetszetős, édeskés 
hisztoricizmus, nem az olyannyira népszerű 
ál-empire és szalon-sheratonos kiszámított-
ság vezette tervezés közben, hanem mindig 
a megrendelő egyéniségéből, kívánalmaiból 
indult ki, abból, hogy a mai ember miként 
szeret s akar élni, ülni, hálni, minő színek s 
milyen vonalak csendülnek össze lelki vilá-
gával. Oly korban, melyben az iparművészet 
s építészet tökéletesen a multaknak bűvös 
világításán át látja a szépség s célszerűség 
ideáljait, Van de Veldenek s az ő iskolájá-
nak végképp meg kellett volna tagadnia haj-
dani bátorságát — ezért talán jobb is, hogy 
a háború forgószele letaszította őt onnan, 
ahol még szép hivatás várt rá. 
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