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IRTA F I E B E R HENRIK 

II. ÉSZAKIAK É S DÉLIEK. 
férfias és nőies, a szer-
kesztő és díszítő termé-
szet a Iegszembeszökőb-
ben a ruházatban nyil-
vánul meg. Nem kell eről-
tetni, mesterkélni; magá-
tól elárulja magát, ki-
sugárzik ; a két nem 
érzésvilága ösztönszerű-

leg kiverődik. Természetes, hogy a nő inkább 
a díszre, a férfi a gyakorlati használhatóságra 
veti a fősúlyt. Éva anyánk ősbűne, a hiúság, 
a művészi gyönyörök soha el nem apadó 
forrása lesz. A férfi önérzetes tetszelgése 
mérsékelt formák közt keres kielégülést, de 
még a reneszánsz és bárok pompázó világá-
ban is megérződik rajta a konstruktív váz 
valamelyes nyoma. Nem is említve a régi 
korok szertelenségre hajló dekoratív irányát, 
a mult század is meglepő bizonyítékokat szol-
gáltat a ruházatban megnyilvánuló nemi kü-
lönbségre. A díszítő kedv a női nem kereté-
ben a krinolin-korszakban érte el tetőpontját. 
A szoknya páncélszerű; abroncshálózatra bo-
rult; a kabát a termetet ezer fogással javító 
fűzőre simult ; a hajzat a bábeli toronyépítés 
eszményképe lehetett volna, amire a madár-
és növényvilág minden remeke került. Mindez 
a sok dísz nem emelte ki a női test idomait ; 
nem hangsúlyozott egy testrészt sem. A test 
csupán hordozója, alárendelt, jelentéktelen váza 
volt a ruhának. Élő ruhafogas. Ha úgy tetszik, 
a legerkölcsösebb viselet, az erény megkö-
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zelítheteflen védőbástyája. De perdül-fordul a 
világ s még a női nem is megérzi a szer-
kezeti elemet kiemelő hangulatot. Ám meg-
viaskodik vele, mert nem természete. Meg-
hódol neki, hogy kijátszva uralkodhassék 
felette. A háború előtti viselet, amitől a férfi-
világ megkótyagosodott s négy-öt év óta 
erkölcseiben arra koldult, a legraffináltabb 
számítással emelte ki a női test izgató for-
máit, de egyúttal elleplezte díszítő ravasz-
kodásával. De azt a semmit is milyen 
hafásvadászással rakták magukra ! Leplezték 
magukat, de az a lepel annyira stilizált, annyira, 
hogy úgy mondjam, konstruktív, hogy a meg-
bomlott férfiagyvelő annál vadabban kalim-
pálhatott és annál szabadabban ereszthette 
neki képzeletét — kiegészítésre. Mert hiszen a 
tegnapi női öltözet, minden tüntető szerkezeti 
jellege dacára, nem volt őszinte : többet sejtett, 
mint amit takar. Tapasztalt viveurök csodákat 
mesélnek — csalódás tekintetében. De azért sti-
lizáltak, konstruktív kiemelésekre törekedtek. 
A fűzött derék túlhajtása a természetalkotta 
motivumnak, amelyből a női nem nem enged, 
mert ősanyái óta kipróbált vadászeszköz. 
A hajzat is a koponyaalkathoz simult — 
Cleo de Merode, Gretchen — vagy annak 
formáját, szerkezeti vonalait hosszabbította 
meg a görög ős frizura. A hajzatfésülésben 
valóságos építészeti talentumok vesznek el. 
Eggyel nem bír és úgy látszik sohasem fog 
bírni a konstruktív irányzat, a női kalappal. 
Abban a női nem valósággal fejeskedik : deko-
ratív érzésének bevehetetlen mentsvára marad 135 
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mindörökre. Hiába vias-
kodik vele a férfiélcelés, 
irányítja gúnynyilait a 
kosár, harang, nyomott 
cső, lapos tepsi for-
mákra, v i r á g e r d ő k r e , 
szalagzuhatagokra, toll-
bokrétákra. És méltóz-
tassanak vigyázni, ez 
a felülről jövő dísz-
áradat hova-hamar el 
fogja árasztani a női 
ruházatot is, mert a nő-
ben még az érzéki tet-
szésvágynál is erősebb 
az ősi elem, a dekora-
tív érzés, a díszítő kedv. 
Ami szín, pompa, dísz, 
forma van a világon, 
mind a női termetre 
gravitál. De valljuk be, 
hogy a férfivilág kíván-
ságára. Mert hisz a 
férfi az, aki a világ min-
den kincsét a nő lábai-
hoz rakja, minden szép-
ségét termetére szórja. 
A női divat teremtői 
nem nők, hanem effemi-
nált férfiak, a Poirefk. 
A ma divatos ringó 
harangalakú szoknya 
és meghosszabbított de-
rék, főként prémmel ke-
retelve, máris a dekoráló 
ízlés — valljuk be — íz-

léses bejelentkezése. És ha már nem képes a kor 
konstruktív szellemének ellenállani, kikeresi 
mindazt, amit a konstruktív korok és szel-
lem keretelésben, síkdíszítésben, színjáték-
ban, forma-zenében, idomok csengő ritmu-
sában, szóval építészeti szépség tekintetében 
kitalált. Egy maroknyi az, amit a modern 
szabászat a női viseletre erőszakolni képes 
volt. Az angol nyári szalmakalap, nemez (!) 
sapka, panamaforma, utazóruha az egész, ami 
a modern férfiruha szerkezeti alakjaiból a 
nőire átragadt. Az úgynevezett női reform-
ruha úgyis rövidéltű tiszavirág volt. Főgon-
dolata abban csúcsosodott ki, hogy minden 
ruhát a váll hordozzon, kövesse a test vona-
lait és emelje ki a mozdulatokat. Nem utolsó 
okként szerepelt az erkölcsi érzés, a női 
szeméremérzet ápolása, az egészségtan kö-
vetelménye s feminista körökből kiindult etikai 
gondolat, a nő függetlenítése a férfivilág ér-
zékiségétől. Tíz-tizenöt év előtt Németország-
ban sok vitára adott alkalmat s az úgyneve-
zett szecessziós körökben napi divattá lett. 
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már akkor konstruktív irányba terelődött, nem 
látott benne egyebet, mint az empir feltámasz-
tását, amely az antikra nyúlt vissza, de nem 
tudott vele boldogulni. A női nem szebbik 
része meg egyenesen tiltakozott ellene, bár 
antik formájával kissé kacérkodott. Semmi-
képp sem tudott lemondani a csípők és derék 
kiemeléséről, az uszályok pompájáról, a fej-
díszek paradicsomi bujaságáról. A női nemre 
nézve rövidesen vége lett a konstruktív elem 
uralmának, bár nyomai a modern női ruhán 
tagadhatatlanul megismerhetők és átengedték 
eredeti viselőinek, a férfiaknak, akik azonban 
feltétlenül meghódoltak szellemének. 

Miután a férfivilág letette rizsporozott ven-
déghaját, elvetette mindazt, ami nőies bábbá 
tette a rokokó idejében; ruházatát a tiszta 
logika szabályai szerint szabatta, amerikaias 
szerkezetre fordította. Ha előbb a ruházat 
minden esztétikai ingere a díszítésben gyö-
kerezett, most nem kevesebb mesterkedéssel 
az egyszerűséget, természetességet kell mű-
vészi magaslatra emelni, mert nem áll ren-
delkezésére más, mint a fest idomainak egyéni 
követésében való ügyesség, a mozdulatokhoz 
simuló szabás, szóval a testnek megismét-
lése szövetkiadásban. Színekkel sem érhet 
el különös hatásokat, mert klaviatúrája igen 
szűk, alig arasznyi ; színbeli díszítésre alig 
enged itt-ott helyet a monochrom hatásokra 
lefokozott modern ízlés. Ez az angol férfi-
divat. Bár az éledő dekoratív irány a férfi-
öltözetben is éreztetné erejét, ha volna férfi-
világ. A Molináry-dal szerint „maradt itt-
hon kettő-három" stb., míg a hölgyek szeme-
fénye vagy nyugszik „dúló csaták után", vagy 
csak a lövészárokban elmélkedik a Misogáék 
„kreáló"-képességéről. Tagadhatatlan ugyan, 
hogy csekélyke kis hatása már megjelent a téli-
kabátok kéznyílásának prémelésében. Folyta-
tása a háború után következik. A modern 
érzés tehát erősen nemek szerint fejlődik ki. 
Minden díszítő erejét és kedvét a nőre paza-
rolja, akit mint csecsebecsét beburkol ; szer-
kezeti, logikai gondolkozását a férfivilágnak 
tartja fenn ; a szerkezet megbecsülését férfias 
erénnyé teszi. Természetesen, mint már emlí-
tettük, a modern irányzatban a nő angolosí-
tása épp úgy megvan, mint megvolt a régi 
korban a férfi franciásífása. Erős hullámzás-
ban van mindkettő, kölcsönös hatásokat vál-
tanak ki s mindkettő jogosult, a művészet-
nek pedig fejlődését biztosító két pszicholó-
giai erőtényezője. 

Mert a dolog gyökere voltaképpen két lelki 
alapérzésünkben van, mely minden díszítés-
ben megnyilvánul és mely hol elleplez, hol 
leleplez. Ha délvidékibb a temperamentumom, 
szeretem a díszítés gazdagságát , amely lep-
lez, burkol ; ha germán vér csergedez ereim-
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ben, levetkőztetek, nyárspolgárias becsületes-
séggel megmutatok mindent, ami szellemem 
vázát képezi, mesteremberi büszkeséggel tün-
tetek erőteljes karjaimmal, pőrére vetkeztetem 
gondolatvilágomat, beavatok mindenkit alchi-
mistakonyhám titkaiba. Első pillanatra szinte 
megdöbbent ez az okoskodás. Hogyan, hiszen 
a délvidék kultiválja az aktot, naiv önfeledt-
séggel szabadon hagyja minden bájait; minél 
lengébb ruhába burkolja tagjait; öntudatlan 
szemérmetlenséggel siklik át a nemek külön-
bözőségén, mintha Éva anyánk fügefaköntö-
séről tudomást sem vett vo lna? Ellenben a 
józan és erkölcsös germán világ nyakig gom-
bolódzik. Münchenben véres utcai verekedésre 
adja fejét a tiroli nadrág térdbeli fogyatékos-
sága miatt, s míg Itáliában Boccacciót dómba 
helyezik nyugalomra, északon az emberek 
ökölre mennek a lex-Heinze miatt. A látszat 
azonban csal. Most ugyanis nem a morali-
tás, az erotikum forog szóban, hanem az, 
hogy a Madonna della sedia sávos kendőjé-
vel milyen megejtő dekoratív lendületet vará-
zsol elő és egy szerény ruhadarabbal mily 
királyi redőzetet vet, nem hagyva figyelmen 
kívül a ruhán át duzzadó gömbölyded for-
mák dekoratív vonalmeneteit; míg Holbein 
Polgármester Madonnája erőteljes csípőivel 
oly rendíthetetlenül nyugszik oszlopos lábain, 
mintha gránitból lett volna faragva. Ott a 
formák szimfónikus zenét adnak, merőben 
szépséghatásokra csoportosulnak, szóval de-
korálnak; itt a csupa-erő germán asszony 
kimeríthetetlen termékenysége szimbolizáló-
dik vasszerkezetű felépítésben. 

De azért ez a mélységes barázda nem 
éghajlatok szerint vonul, mint azt Taine hir-
dette. Mert hiszen a belga máris északi nép 
s mégis mindig a dekoratív irányzat zászló-
vivője, akár van Eyck és Rogier van der 
Weyden finom kirajzolásán diadalmaskodjék 
a színek pazar csillogása, akár Rubens len-
dületes formáiban és vonalainak orgiájában 
ejtse bámulatba a nézőt. Mi mindezeknek 
valamelyes ötvözései vagyunk. Úgy látszik 
keleti eredetünk tüzes vérmérsékletünket foly-
ton izgatja és a déliekkel rokon módon a 
csillagokig rugaszkodtatja fantáziánkat. Mint 
Botticelli prima veraja virágot szórva jár a 
magyar művészi géniusz és tetőzött mérték-
kel hinti szét díszítő kincseit. A szerkezet 
nem ereje, de azért sokszor bódul meg a 
germán mákonytól, pedig szinte alig van bó-
dító ereje. Mert a bódulás megittasodás, el-
ragadtatás, tehát valamelyes módon művészi 
állapot. A német hatás szolgaiság; ám a 
magyar nem nyakas nemzet, bármennyit is 
szidalmazza érte a Tripartitum epés szerzője. 
Kezes bárány, aki csak néha-néha köti meg 
magát. így a német hatás alatt megtagadja 

önmagát és fut az ural-
kodó divat után. A de-
koralív és konstruklív 
irányzat között lebeg 
folytonosan Mahomed 
koporsója gyanánt. 

De hát hiszen más 
nemzetek is gyakran 
cserélnek művészi men-
tét. A művészettörté-
nelem tanúsága szerint 
alig néhány százados 
e g y s é g e s művészet i 
irány multán új után só-
várog az emberi szel-
lem ; sőt a régi nehéz-
kes mozgású világban 
sem tudott századokig 
ugyanazon c s a p á s o n 
lépegetni, hanem foly-
tonos főnixi megújulás-
ban élt. Mihelyt meg-
unja apái formavilágát 
és új után néz, először 
az ősök rengeteg dí-
szeitől igyekszik meg-
szabadulni. Valahogy 
mindig megcsömörlik 
az összegyülemletf gaz-
dagságtól ; kényelmet-
lennek érzi a túlhalmo-
zott díszítést és könnyí-
teni igyekszik magán 
azzal, hogy mindent 
félretol, minden díszt 
levet és puritán er-
kölcsökbe öltözködik. A stílusváltozások ha-
tármesgyéjén mindig támadnak Rousseauk, 
akik a természeteshez — vagyis a szerke-
zethez — való visszatérést hirdetik. Először 
a stílus vázát alakítják ki s midőn így a 
szerkezeti szépség egyszerűségét végig ki-
élvezték s minden konstruktív lehetőség már 
megszűnt, feltámad a játszi szellem, mert 
hiszen akkorra már a kultúra ismét túlfino-
mult, a nőies rész jut diadalra és — dekorál. 
A román-kor marcona vasasait a gótika tru-
badúrjai váltják fel és a marburgi dómot el-
homályosítja a strassburginak filigrán gaz-
dagsága. De a germán szellem még a deko-
rációban is mindig szerkezetet sokszorosít, 
a konstruktív elemek elaprózásával és hal-
mozásával törekszik gazdag hatást elérni. 
A déli népek vérében van a díszítő hajlam, 
mely a legtisztább szerkezeti stílusban, a gö-
rögben is bámulatos finomságú összdekorá-
ciót teremt. Akár az Akropolist, akár Olimpiát 
nézzük, akár Paestum hatalmas templomait 
bámuljuk vagy Taormina romjain andalogjunk, 
az összességben mindig építészeti bijout lá-
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tunk, mely már magaslati helyzeténél fogva 
is dekoratív jelleggel bír. A római meg sehogy 
sem képes fékentartani díszítőkedvét, azért a 
görög isteni finomságot feláldozza a szertelen 
gazdagságnak. Még az ó-keresztény baziliká-
ban is, mely a célszerűség és szerkezeti gon-
dolat kőbe merevített kánonja, a mozaik 
csillogásával ismét áttöri a konstruktív érzést. 

A DÍSZÍTŐ A román zömökség nincs Ínyére, azért a 
MŰVÉSZET lombardiai homlokzatokon százával helyezi 

ÚJABB e ' a z árkádos futamokat. A gótikában meg 
IRÁNYÁRÓL egyenesen fittyet hány minden építészeti lo-

gikának, a magasbatörés eszméjét feláldozva, 
mindig tágas térhatásra vadászik és sokkal 
fontosabbnak tartja a fekete vagy vörös és 
fehér sávos márványdíszífés szépségét, mint 
az általa meglazított szerkezeti statikát ; vala-
mint készebb kulisszákat állítani a sienai és 
orvieíoi dómok oromfalazatához, semmint le-
mondjon a kecses felépítés, színes-mozaikos 
homlokzathatás szépséges játékáról. A rene-
szánsz egyenesen fejetetejére állít minden eddigi 
építészetfejlődési logikát: nem a szerkezet 
újdonságával, hanem a díszítés pazar frisse-
ségével állít be a szépség varázsával meg-
ejtett világba. Eddig mindig a váz alakul ki 
előbb, azután látják el díszítéssel. A reneszánsz 
aprólékos díszek tündéri szépségével és szé-
dítő bőségével állít be s csak utóbb a virágzó 
korban fér át előkelő mérséklésre és szer-
kezeti szépségekre. De még akkor is az olasz 

válfajában mindig dekoratív jelleggel bír. Már 
magában az a jelenség, hogy a festők rend-
szerint egyúttal építészek is s festményeiken 
a legművészibb építészeti háttereket alkal-
mazzák, jelzik a reneszánsz építészet ízig-
vérig dekoratív szellemét. Hiszen a műtörté-
nészek is nem az alaprajzra és keresztmet-
szetekre fektetik a fősúlyt, hanem esztétikai 
elemzéseikben öntudatlanul is a homlokzatok 
és külső tagolások szépségeibe merülnek el. 
Ez nem azt jelenti, hogy a reneszánsz nem 
térdiszponáló művészet,'denem ezadjamegmű-
vészi ambíciójának tetejét. A bárok meg bár 
a nagy belterek mesteri kora, mégis jelesen 
dekoratív stílus, mely a megjelenés királyi 
gazdagságát és ünnepélyességét ezernyi fo-
gással, a dekoráció szédületes káprázaíával 
gazdagítja. Azért barokstílus csak délen van 
igazán s ott ahol déli mesterek szabadon 
fejthetik ki tevékenységüket vagy sugalmazó 
szellemüket. Franciaországban a bárok csak 
küzdelem a klasszicizmussal, míg Ausztriá-
ban és Bajorországban, valamint részben 
nálunk szépséges friggyé lesz az erős tér-
alkotó konstruktív erő és a déli dekoratív 
lágyság között. Az északi protestánsoknak 
barokja annyi, mint a semmi, nincs hozzá 
temperameníumuk. A régi Berlin ennek a 
germán, számító, szerkezetekben mozgó, min-
den díszítést pusztán merevséggel elutasító 
észjárásnak tipikus képe.*) 
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