
Falus EleK 

FALUS ELEK. 
ÍRTA: Dr. SZTRÁKONICZKY KÁROLY. 

Még nagyon jól emlékezem arra az időre — nem volt nagyon régen —, amikor 
csak előzetes idegenkedés és visszatetszés legyőzése után vehettünk a kezünkbe magyar 
könyvet. A magyar kiadású könyvek külső formáját le kellett nyelni, meg kellett vele 
birkózni, hogy tudomást vehessünk a tartalmukról. Ez a visszaemlékezés nagyon könnyű, 
mert hiszen a legnagyobb jóakarat sem állíthatná, hogy ez a dísztelen és főként művé-
szietlen korszak immáron a végét járja ; szó sincs róla, ami manapság történik, az leg-
feljebb a vég kezdete, amely talán okot ad a reménykedésre, de a diadal örömére semmi 
esetre sem. Még nagyon ís benne vagyunk abban a korszakban, amikor a könyvkeres 
kedői leleményesség a „fenn az ernyő, nincsen kas" elvének lelkiismeretlen felhasználá-
sával jött-ment, csillogó, de értéktelen alkotásokkal szúrja kí a közönség szemét és 
amikor — s ez még szomorúbb — erre a szemcsonkításra nincsen is szükség, mert a közön-
ség amúgy is vak. A magyar közönség még nem ébredt teljesen annak tudatára, hogy 
nemcsak tartalomban, hanem a külsőben is kerülnie kell a ponyva stílusát s nem tudja 
meglátni, hogy míkep a tartalom silányságát a legtolakodóbb hangosság, épúgy a forma 
ízléstelenségét a legszemfényvesztőbb csillogás takarja. Ilyen körülmények között könnyű 
feladat beleképzelni magunkat abba a korszakba, amelyen csakis és kizárólag ez a csillo-
gás uralkodott, mikor csak ezek a parvenü-könyvek léteztek s a modern érzésű ember 
teljesen a külföldi könyvpiacra volt utalva, ha az érzéseinek megfelelő könyvre vágya-
kozott. A magyar könyvcsinálás terén dühöngtek a selyemutánzatok, a préselt dombor-
művek, a díszkiadások szörnyetege s mindez az ízléstelen, merev hazug ragyogás, amely-
től az igazságot és a művészetet szerető ember egyaránt undorodott. Ebben az időben 
kedves és szeretni való könyv csak az idegen volt. Az angol és német kíadócégek alkotásai 
úgy hatottak reánk, mint egy kedves, őszinte szó, amelyre szívesen, a megértés jóakara-
tával hallgat az ember s éppen azért kezdi elfelejteni mindazt, ami nem ebben a modor-
ban szól hozzá. A magyar könyvkiadás gyatrasága kezdte leszorítani a magyar könyvek 
olvasottságát. 

Ebben az időben találkoztunk először a F a l u s Elek nevével. Idegen könyvek jóleső 
szépsége után kutattunk olyankor ís, amikor egy-egy angol vagy német kiadvány alján 
megpillantottuk ezt a magyar nevet. Jól esett ez az észrevevés, mert a magyar tehetség 
elismerését hozta tudomásunkra, de fájdalmas ís volt egyszersmind, mert sajnáltuk, hogy 
ezek a magyar képességek csak a külföldön érvényesülhetnek, hogy kí kell vándorolniok 
s mi csak másodkézből kapjuk azt, ami tulajdonképen a miénk. Mert valljuk be — a 
szégyenkezés ellenére —, akkor még olyan volt a helyzet, hogy a fiatal magyarok tehet-
sége csak odakünn érvényesülhetett és Falus Elek ís külföldön aratta a legelső sikereket. 
Angol és német cégeknek dolgozott, amelyeknél a művészi törekvések kifejtésében nem talált 
akadályra s ott kellett megszereznie a hírnevet, hogy Magyarországon ís tudomást vegye-
nek róla. Ez az állapot természetesen nem tarthatott sokáig, a művészi könyv utáni vágya-
kozás mindig jobban és jobban elterjedt a magyar intellektuellek lelkében s addig várták, 
annyian várták a Falus Elekek hazaérkezését, míg végre csakugyan hazajöttek. Falus 
Elek is odahagyta Berlint, ahol első sikereit aratta és hazajött, hogy itt folytassa azt a 
munkát, amelynek megindulására akkor már sokan vágyakoztak. Czakó Elemér és az 
Iparművészeti Iskola grafikai szakosztálya mellett ő volt egyike az elsőknek, aki artisz-
tikus magyar könyvek megteremtéséhez látott s ebben a körülményben látom népszerű-
ségének, az iránta való nagy szeretetnek nyitját. Azok közé tartozott, akik után vágya-
koztunk, akik megcsinálták azt amiről mindnyájan beszéltünk. Övé a cselekvés érdeme, 
ez tagadhatatlan s ennek az érdemnek tulajdonítható, hogy az ő neve is egybe van 
fűzve a modern magyar könyv megszületésével. 
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Falus EleK Londonban és Berlinben volt, angoloknak és németeknek dolgozott, angoloktól és 

franciáktól tanalt és így egészen természetes, hogy az angol és francia könyvkiállítás 
szellemét hozta magával. S erre a szellemre szüksége is volt, mert ez a szellem magában 
foglalta a modern iparművészet legelemibb feltételeit, azokat a feltételeket, amelyekre 

elsősorban a tradíciók, a Magyarorszá-
gon nagyon is jó koszton élő tradíciók 
eltörlése végett volt szükség. A modern 
szellem egyszerre véget vetett a par-
venü-könyvkiállítás uralmának, a pöf-
feszkedő, hazug, anyagszerütlen stílus-
nak s ennek a lehetőségnek a köz-
tudatba való átültetésében nagy szerepet 
játszottak a Falus Elek könyvei. Azok, 
akik figyelemmel kísérték a külföldi 
könyvpiacokat, előbb ís tudták mind-
ezeket, de a tömeg és a nyilvánosság 
csak általa vett tudomást róluk. A nagy 
többség a Falus-könyveken keresztül 
vette észre, hogy a szép könyv nem 
a diszkiadás, nem a pompázó, ragyogó 
bekötési tábla s főleg, hogy nemcsak 
a drága könyv lehet szép és artisztikus. 
Falus Elek könyvei az első demokrata 
könyvek közé tartoznak, amelyek nem 
a pazarlásban, hanem a célszerűségben 
és Ízlésben rejlő szépséget hirdették és 
nyújtották annak is, aki a díszkiadá-
sok horribilis árait megfizetni nem volt 
képes. S nemcsak a tradíciók ledönté-
sével hatottak a Falus Elek könyvei, 
hanem a helyes út megmutatásával is. 
O általa a magyar nagyközönség artísz-
tikusan berendezett könyveket kapott 
a kezébe, az ő alkotásain konsta-
tálhatta, hogy az egyszerű, olcsó 
könyvnek sokkal több és finomabb 
szépségei vannak, mint bármilyen drága 
és kiabáló régi kötetnek. Az új betűk, 

a típográfíkus kiállításnak a bensővel való összeegyeztetése, az anyaggal való bánnítudás és az 
anyag szeretetének hangsúlyozása, mindezeknek megismerését Falus Eleknek köszönheti a 
magyar közönség s az a könyvsorozat, amely rövid pár esztendő alatt az ő műhelyéből kikerült, 
mintegy összefoglalva adta be a közönségnek a modern könyvkészités elveit. Ezt az érde-
met nem veheti el Falus Elektől senki ; mielőtt a kritika abszolút mértékével közelednénk 
alkotásai felé, el kell ismerni róla ezt a — hogy úgy mondjam — nevelő hatást s ez 
adja meg Falus Elek egyéniségének első s a mi speciális viszonyainkat tekintve talán 
legnagyobb jelentőségét. Ennek köszönheti minden valószinüség szerint azt is, hogy 
alkotásai olyan nagy népszerűségre tettek szert. Állandó kontaktusban tudott maradni 
az élettel és mindig azt nyújtotta, ami a legszükségesebb volt. Az első Nyugatkönyvektől 
egészen „Az Est"-ig minden munkája a szükségletek felismerésében való éleslátás frappáns 
bizonysága. 

S ezt bizonyítja az az irány ís, amelyben legújabban halad s amely egy egészen 
más munkakörbe helyezte át. Odakint Angliában és Németországban nemcsak a modern 

b a ä a p v a . m i i • C s ü t ö r t G k . A t » « U . ivlatyam • 2 3 7 . i 

3SSS9 
P o l i t i k a i n a p i l a p 

FELELŐS SZERKESZTŐ• MIKLÓS Jt.VDOR 

A bojkott 
ccrle turopaban kitunA gyo-
byitôszcre u drágaságnak. A gyí-
íosok, o tumelOk t» a keres 
kcdfik uzsoragu mind gyakrabban 
t 'ioOriti szilárd sziklufulia a tu-
gyasltukat. « Mk aztun v g> 

vicy a bojkoii szigorához uyul 
bak- A gyönyörű oyugaleuropat 
mozgalom, a meiy Iraocia ugy-
tan tzûleleil Bécsla terjed. Az 

kitbsûg:, c» ki»puinar»axu uz erely 
olyan jicUlajái szoigultutjo. a un 
a legszebb erénye tűnek a népnek 

Most megint vnn egy nagy es 
filieret, mozgalmuk s sOrbojkott 
Bec» szocialistái kezdték es szer-
vem) logjtk egéss Ansztnubnu 
Szervezeti muoUäs Bécsbro nem 

tsrtjs r t t a . Italt. A pilsrti. 
gyárosok nem bírhatják ezt a 
csaplsl A fogyasztóknak gyos 

Ebb példa es .m uem tudunk 
lile okulni, mint • hogy sok 

minden egyéb »zep becsi |ieJdai 

rúíval ucjiesitl be icstiuiket 
BennuuU nincsen meg az em-

beri o»>zetarto»íig szent érzése, 
uz embcfllrsi viszony kövdesse-

Slt III senk. Ilea. era. (It M-M. 
o enibei ellensége « másiknak, 

uz élet. az egészség tisztelete — 
a másoké — itt Ismeretlen 

Termesze les lehat. liogy ebben 

den egye» ember minden egyes 
gonosz indulatnak, üzleti becs-
tclensíguek <> inas sok cossz-
indululnak. Azcrt olyun rossz 
Budapest élelmezés«, kdvczési. 
vUágit&si. lu varozisl berendezése, 
építkezés«. Azért hamis lit mlii-
ilen. kezdw a tejtbl. régig roin-

b»Una ai üzletem back kaput-
«áginak 

A vég>0eredmény pedig. p o r -
I rueg k,U 
I. III KOS vA| 

leiekért a dolgokért 
^Ajjon a feje. Mert ba ez sokai« 
ipy marad, .égzetísen dtUUcaek 
Cjrtaoayok. 

Az olasz-török háború 

niSiES",»®: 

pailsinai mrfksaúleis u 

il boa» *J ûk /b*- « 

• Kgno(yoi.D ifKtMti 

r< vaulno- Cl - liugdad, v. suteplt-

•MllMMH.J 

SSfZ 

' FEUTF/U.'OII fuupt»! 49*biztató'itl, y m angot kilägyt loriun* - ton-ii olau I, Mrit lotytJniií «i" — 

Milye* l«6 rârhaiô» 

• TŐZSDE 
•UDAPtSTI CRTCKTOZBDl. 

tránysat^*8yufo<tl ^ 
BUDAPESTI OAAONAT0NOC. 

•ré|ttk I.I.Í.Í.. li.coo KU AI 
«a. u t . ri.MOao.rsli. lO.COO IM. Us| 

BECSI TKTCKTÚZ8OE. 

"IrÂnriiï i 'SKlÜifil 

18 

gr-

il 

Oô«y Zoltán. Holló t-ajoa. 
Koloman B«ia, Barta Ödön, 
SzraraoMnyl QySrgyéa KAUiiy 

UOul nyilatkozatai 

Napok Óta beszélik a 

siegt «lad! 

ükai hirasMiési mftr Az Est ta. 
vasárnap pedig a Neue Rreue 
Presse Is megerősítette hírűnket. 

Ellenzék} körökben nagy meg-
lepetést keltett a h í ré» IU Eal 

letO cfiyénuéft »«JoméDyél ktrts 
• • Tisza hAzeJnökségérúi AJ 

- fUxs U n u tlnőkseg* ti 

miuuupsrtban káoammmgtK <u 

I «izei • laiiaitaot e> « «unjtoMur 

NsktlBli mindegy as. Oo 
sa s tOalkozik a n a 

izanpra. Ut «gytuima siszantsaggai 

akár Tisza istiluoan. «su 

T E R V E Z T E F A L U S E L E K . 



tipográfiát és könyvdíszítést tanulta el, fianem belekóstolt abba az intenzív művészeti, Falas EleK 
szorosabban: iparművészeti életbe ís, amely napjainkban az alkalmazott művészet meg-
újhódását hozta magával. Ez az élet a művészi munkában való elkülönülés, a csoportos 
elzárkózás irányában fejlődött tovább és hatalmas hirdetője annak, hogy az iparművészet 
egységes, önmagában élő valami, amely egész embert, a vele foglalkozónak egész egyéni-
ségét kívánja meg. A külső élet körülményei belejátszanak a művészi alkotásba s épen 
ezért az alkotás céljának és jellegének megfelelőleg alakítandók. Ennek az alakításnak a 
jegyében született meg a kecskeméti művésztelep, jórészt szintén Falus Elek agilitásának 
eredménye. Ez a telep a legvérmesebb eredményekkel kecsegtet bennünket, mert egy a 
művészetnek szentelt, a művészet számára élő külön kis világot jelent, amelynek egyet-
len hitvallása a becsületes művészi munka. S ezen a telepen fejtette ki Falus Elek munká-
jának másik felét, amelynek eredményét a kecskeméti szőnyegszövő-iskola finom alkotásai 
hirdetik. A jelen füzetben közölt reprodukciók elég fogalmat nyújtanak Falus Elek mun-
kálkodásának eredményességéről, hozzá kell tennünk, hogy a munka megindulásának még 
nincs ís egy esztendeje és hogy egyszerű parasztleányok közreműködésével folyik s ekkor 
tiszta képet nyerünk Falus Elek szervező és oktató talentumáról. 

Ami művészi egyéniségét illeti, szőnyegei egy nagyon nevezetes és örvendetes 
étape-ot jelentenek számára és számunkra ís. Mikor Falus Elek Berlinből hazajött és 
megkezdte a maga könyvcsínáló mesterségét, egészen természetesen abban az irányban 
indult el, amely felé a nyugati szellem terelte. Elvégre külföldön kezdte, külföldön tanult 
s még ha idehaza maradt volna ís : itthon nem voltak olyan tradíciók, amelyekből merít-
hetett, amelyeken a maga művészetét felépithette volna. Művészete egészen a nyugathoz 
tapadt s bár nekünk azídőtájt szükségűnk volt a nyugati szellő frissességére s már 
kiemeltük Falus Eleknek, mint a modern nyugati elvek egyik magvetőjének jelentőségét, a 
gondolkodásmód és érzés idegensége mégis meglátszott rajta, az allűrök, amelyeket termé-
szetszerűleg fel kellett vennie, mégis elválasztották tőlünk. Volt közöttünk és közte egy 
bizonyos szakadék, amely minden népszerűsége mellett előkelő idegen szerepében tűntette 
fel Falus Eleket. Ezt a szakadékot hidalta át a szőnyegeiben. Nem tudom, vájjon a 
huzamosabb idő óta való otthontartózkodás okozta-e vagy pedig az a körülmény, hogy 
itt egy újfajta művészettel élőiről kellett kezdenie, de bizonyos, hogy a szőnyegeiben 
valahogy közelebb jött hozzánk, mint a grafikájában volt. Nyílván nem idegen hatások 
után indult, hanem egészen élőiről, a naturalizmuson kezdte s hogy ez a naturalizmus 
egyre tovább stílízálódott, nagyon érdekes megjárása egy művészi fejlődésnek. Az első 
szőnyegei még nyersek és túl naturalísztíkusak, de azután fokonkint eljut azokig a finom-
ságokig, amelyek képeinken szemlélhetők. A dolgoknak ilyen élőiről kezdése tette min-
den valószínűség szerint, hogy szőnyegeiben magyarabb lett ; a tanultsága lehetett idegen, 
de a lelke magyar s mig a grafikában a tanultsága vitte a főszerepet, a textilben szabad-
jára maradtak az érzései s akadály nélkül bontották ki egyéniségének eredeti voltát. 
Mí úgy érezzük, hogy a magyar közönség csak ezekben a finom színhatású és még 
finomabb rajzú, szőnyegekben ismeri meg igazán Falus Eleket. Ezekben fog rájönni, 
hogy milyen hatalmas ornamentálís nyelvjárással rendelkezik s mennyire rendelkezésére 
áll minden dekorativ készség. 

Meg vagyunk győződve egyébként arról, hogy Falus Elek nem fog megállani a 
textilnél sem, hanem tovább halad a benne élő talentum egyetemesebb, hatalmasabb 
kinyilvánítása felé, amelyet nem ís lehet egy szóval, egy biztos elnevezéssel megjelölni, 
hacsak azzal nem, hogy iparművészet. Mert ő már azok közül való, akik tudják, hogy 
nincsen műfaj és nincsenek különbségek, nincsenek éles választóvonalak, hanem az egész 
művészet, amely az emberi élet megszépítésére törekszik, egyetlen egy. Nemcsak értékben 
és elvben, hanem a valóságban ís. A modern felfogás szemében az egyes művészi terü-
letek kontúrjai összefolynak s a művészet épp olyan változó és sokoldalú, mint maga az 
élet, amelyhez hozzátapad. Az íparművészetnek csak egy definitív elve van : szebbé tenni 
az életet, művészi örömökkel venni körűi a létezést minden módon és minden eszközzel. 

• 
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Falus EleK A művésznek pedig, aki az élet formáinak ilyetén megszépítésével foglalkozik, minden 

eszköz a rendelkezésére kell hogy álljon, legyen az könyv, ház, avagy üvegpohár. Úgy 
hisszük, ezek az elvek teljesen a Falus Elek lelkéből valók és nemsokára nem lehet róla 
úgy beszélni, mint grafikusról, vagy mint textilművészről. Mindezek csak részletek, amelyek 
az egyetlen célnak: az élet artisztikus átalakításának szolgálnak. C. R. Ashbee és 
Baíllíe-Scott álmai lebegnek az ő szemei előtt is, a korlátok közé nem szorított, szabad 
művészi alkotás, amely az élet szélességében munkálkodik a maga nagy feladatán. 

Ha mégis közelebbről óhajtanok megjelölni azt a munkakört, amely Falus Elek 
tevékenységét a közel jövőben le fogja kötni, akkor ís a mutatkozó előjelek szerint csak 
annyit mondhatnánk, hogy a berendezés, az installáció művészete lesz az. A könyv, 
amelynek berendezésén először munkálkodott, csak előkészítője volt annak az ínteríőr-
kultusznak, amelynek minden valószínűség szerint szenteli magát. A szőnyeg már ide-
tartozik s ezután következik majd a fal és mindaz, ami hozzávaló és elsősorban érdekli 
Falus Eleket. Ennek a munkálkodásnak az előjelei már a szemünk előtt vannak abban 
a két ínterieurben, amelyet a budapesti Vígszínház számára alkotott finom artisztíkus 
érzékkel. Azt hisszük, ebben az irányban fog lezajlani Falus Elek művészi pályájának 
ezután következő része. Mindaz, amit most róla elmondhattunk, csak az indulást, csak a 
bevezetést jelezte, egy olyan indulást és egy olyan bevezetést, amely már maga is nagy 
értékekhez juttatott bennünk s melynek folytatását éppen ezért kíváncsían és bizakodva 
várjuk. 


