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natolc Francénak az „Iste-
nek szomjaznak" című 
regényét nem csupán azért 
érdekes elolvasni a mai 
háborús időben, mert ok-
iratok nyomán szakasz-
tott ugyanolyan jelenete-
ket ír le a francia forra-
dalom idejéből Párisban, 

amilyenek akár manap minden nagyvárosban 
megesnek: boltok előtt való hosszas ácsorgást, 
libasorban való tolongást, árdrágítást, hanem 
mert a háborús vagyonosodás révén fel-
színre vergődött osztályok régiséggyiijtési 
mániáját remekül mutatja be. Ámbár hogy 
ez a gyűjtési szenvedély nem újkeltű, arról 
a rómaiak annalesei is nem egyszer bizony-
kodnak, akiknél a minden értéket össze-
harácsoló és elhurcoló hadvezéreken kívül 
az új vagyonosok, a háborúkban magukat 
megszedett libertinusok, a római világ par-
venüi, hasonló falánksággal vetették magukat 
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minden görög műkincsre, lévén akkor a gö-
rög az új nemzedék szemében a kívánatos 
„antik". Okát ennek a beteges kapkodásnak 
nagyrészt az új ember azzal a gyengéjével 
magyarázzák, hogy feledtetni igyekszik ember-
társainak szemében szegényes múltját, s ma 
már adomaszámba megy annak az új földesúr-
nak esete, aki, miután kastélyát teletömte régi 
bútorokkal, ezentúl ősök képeire vadászott. 
Azt hiszem, ez a multat eltakaró motivum 
nem gyakori a régiségek vásárlásánál, mert 
hiszen az élelmes új nemesnek van annyi 
magához való esze, hogy nem hiteti el ön-
magával, hogy a régi bútorok között őt is 
régi kulíúrpalántának fogják vélni; hiszen 
régi ismerősei tisztában vannak vele, hogy 
nem rózsabokorban jött e világra, az újak 
pedig szintén nem ülnek fel egykönnyen a 
szalonasztalra kitett góthai almanachnak. A 
régiségvásárt inkább a nagy vagyonhoz ju-
tott téves művészeti nézete okozza. Szeretne 
előkelővé válni, nemcsak látszani, azért mohón 
veti magát minden olyan eszközre, ami fogya-
tékos szellemi képzését hamarosan kipallé-
rozza. Szalad a zene után, elkapkod min-
den opera- ég hangversenyjegyet s ?zt első-
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sorban, mert azt hiszi, hogy a zene a leg-
előkelőbb és legmagasabb kultúrfokot jelző 
élvezet. A külvárosi színházakból feltolakszik 
a Nemzetibe, mert ott irodalmat adnak és 
bár veszettül unatkozik, kitart. Az iparművé-
szetben a régit részben azért keresi, mert 
úton-útfélen dúdolják fülébe, hogy csak a régi 
koroknak volt művészetük, a ma dekadencia, 
hóbort, ízléstelenség. Hogy részben van ebben 
némi igazság, senki sem tagadja. Fegyelme-
zett és fejlett ízlés kell ahhoz, hogy az új 
alkotások özönéből valaki a jót kiszemezze. 
A régi, ha mindjárt hamisítvány is, formailag 
mindig megbízhatóbb, bár kivitelben kétségbe-
ejtő selejtességű szokott lenni. Innét az új 
ember nagyobb bizalma a régi iránt. Azon-
felül a háborús aukciók arra tanították meg, 
hogy a régi műtárgyak szédületes árakat 
értek el, tehát jobb tőkebefektetésnek látszik 
régi mint modern bútorokat vásárolni. A 
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levegőben lóg az a felfogás is, hogy háború 
után mindennemű értékpapiros devalválódni 
fog s azért sokan ingó- s ingatlanba fekte-
tik gyorsan szerzett százezreiket és mil-
lióikat, mert e téren az árhullámzás mégsem 
ígérkezik oly veszedelmesnek. Ugyancsak 
azért vásárolnak össze minden ékszert, fő-
ként drágakövet és régi bútort, mert remélik, 
hogy háború után a pénzválságból legalább 
a veszett fejsze nyele marad meg kezükben. 
Szóval rengeteg téveszmék hipnózisa alatt 
áll az új társadalmi osztály, ami vészes 
következményű a modern iparművészetre. 
Azért a modern művészet továbbfejlődése, 
a modern iparművészek létérdeke, az új kö-
zönség művészeti nevelése sürgősen javal-
ják, hogy a gyanútlan új embereket téves 
eszméiktől megmentsük, őket felvilágosítsuk 
és biztos útmutatást nyujtsunk nekik ipar-
művészeti, művészeti vásárlásaikban. 

Az első, hogy kijózanítsuk őket abból 
a bódulatból, mintha drága pénzükön vásá-
rolt bútoraiknak, szőnyegeiknek, dísztár-
gyaiknak, képeiknek, metszetteiknek, por-
ceilánjaiknak művészi és így reális keres-
kedelmi értéke volna. Szakembereknek már 
ásító unalomig ismeretes, hogy a műkeres-
kedésekben megforduló tárgyaknak nyolc-
van, ha nem kilencven százaléka hamisít-
vány. Talán kissé kisebb percent esik a 
nagyon egyszerű biedermeier bútorokra, 
de az értékesebbek máris gyanúsak. Ezt 
ugyan nehéz a nagyközönséggel elhitetni, 
mert az ilyen megállapítást szakemberek 
nagyképűsködésének szokta venni. Fogalma 
sincs a hamisítás elkápráztató fejlettségéről, 
mely még a szakembert is nem egyszer 
kemény próbára teszi. Ámbár a mi műkeres-
kedelmünkben az elsőrendű hamisítások 
vajmi ritkák, mert a vásárló közönség 
művészeti ízlése, érzéke és tapasztalata 
ingatag alapon áll, tehát a kereskedő sem 
törekszik elsőrendű, drága hamisítványok 
áruba hozatalára. De azért mindenki rövi-
desen műértőknek véli magát; főként a 
hölgyek között vannak makacs magántudó-
sok. Egy ízben lelkemet beszéltem ki a 
műtárgyak hamisításáról és a vásárlások-
nál szem előtt tartandó óvatosságról. Elő-
adás után egy disztingvált úriember mele-
gen körültömjénezett előadásomért, hogy 
így meg úgy megadtam a sok tudatlan 
régiséghajhászónak és milyen bokros érde-
meim sarjadzottak a hamisítások elleni küz-
delmemből. Azután meghívott porcellán-
gyüjteményének megtekintésére. Nem va-
gyok porcellánszakértő, de első pillanatra 
nyilvánvaló volt, hogy a legotrombább 
imitációkról van szó. De ő nem nyugo-
dott meg véleményemen, hanem mélységes 
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szánalom fogta cl értelmetlenségem felett, 
ezért egyik elsőrendű múzeumi tekintélyünk-
höz utasítottam appelláta végett. Meg is tette, 
de ezen fórumon is elvesztettem a pört, illetve 
derék mecénásom azt híresztelte szélté-
ben-hosszában, hogy a szakembert előre in-
formáltam leadott véleményemről, aki persze 
kollégiális harmóniából megerősítette téves 
szentenciámat. — Egy más esetben egy me-
gyei törzsfőnök vonult be dagadó önérzettel, 
mert nem kisebb nevű művész alkotásával 
dicsekedhetett, mint Lionardoéval. Ambiciózus 
emberem irodalmilag is körülbástyázta állí-
tását, mert az Olcsó Könyvtár Lionardo-
füzetéből kibetűzte, hogy a mester szeretett 
mindenféle férgeket össze-visszahányni-
vetni vázlatkönyvében, játszi jókedvében gyak-
ran különböző férgek, rovarok testrészeit 
egyesítette, hogy így annál furább, grotesz-
kebb alakok kerüljenek ki. Tehát itt van az 
írásbeli állítás tárgyi megerősítése, a jeles 
kép, amelyen a távolból egy nagy, kalapos 
briganti vagy hegyi pásztor feje jeleskedik. 
Közelről tekintve alpesi táj látható, amelyen 
megszámlálhatatlan juhok, birkák legelész-
nek. A kép egy jelentéktelen tizennyolcadik 
századvégi felsőolaszországi piktor munkája. 
Filiszter szellemeskedés, ami azonban ama 

megyei potentát szemében lionardói zseni-
alitásnak tetszett. Az én léhűtő ítéletemet 
megappellálta a szépművészeti múzeumnál, 
ahol rút összeesküvőkre bukkant, mert sze-
rinte holló hollónak nem vájja ki szemét. 
Tessék az ilyen szakértőkkel és gyűjtőkkel 
okosan beszélni. És fajtájuk nem vesz ki. 
De éppen ezért annál gyakrabban és hango-
sabban kellene óvni a nagyközönséget régi-
ségek vásárlásától szakértő közbejötte nél-
kül, és ma talán semmi sem oly sürgős és 
gyümölcsöző, mint előadások rendezése és 
hírlapi kampány céltudatos vezetése a régi-
ségek hamisítása ellen. Nem is annyira a 
hamisítások létrejöttét kellene szem elé tárni, 
mert a laikus hallgató hamarosan szakkép-
zett gyűjtőnek fogja magát tartani egy ilyen 
előadás meghallgatása után, hanem szelle-
mes módon fel kell tárni, illetve le kell lep-
lezni a hamisítások és becsapások mulatsá-
gos kabaréját, ami majd gondolkodóba ejti 
a régiségvadászokat. 

Nem kevésbbé fontos, hogy öntudatára 
hozzuk a művészet új áhítóinak, hogy fül-
siketítő disszonanciaszámba megy művészeti 
szempontból, ha nyárspolgári múltú, nevel-
tetésű, foglalkozású emberek grande-stílű 
bútorok közé helyeztetik magukat, ha mind- 2 5 
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tagság elviselhetésére. És ha 
a környezet kell hogy belső 
lelkivilágunk vetülete legyen, mi 
közünk nekünk igen nagyra-
becsülendő, sőt, megengedem, 
belső érték tekintetben talán 
magasabb kultúrlényeknek az 
arisztokratikus mult embereinek 
gondolatvilágához, amelynek le-
csapódása korok művészete? És 
vájjon tud-e a mai legműveltebb 
ember is oly fegyelmezett ön-
megtagadással ülni a barok-
rokokószéken, oly nemes gran-
dezzával járni reneszanszbútorai 
között, hölgyeink oly porcellá-
nos merevséggel vagy tündéri 
vagy a rokokó pillangőszerű 
pipiskedéssel tipegni, mint a 
barokidők királyi szertartásos-
ságú lényei? Hiszen színpad-
jainkra is gyötrelem nézni, ha 
régi stílű darabot lát az, aki 
régi festmények és metszetek 
alapján képet alkot magának 

járt öt- vagy hétágú korona is villog batár- az elmúlt idők szalonjairól. Az Anthesek, 
juk oldalán és cselédségük libériagombján. Beregik ágálását csak naiv kultúrájúak képe-
Tisztelet minden ésszel, munkával, szorga- sek élvezni. Mert elképzelni valahogy csak 
lommal szerzett új jólétnek. Ugyanezen okból lehet, de megcsinálni nem, mert nincs hozzá-
szoktuk emlegetni kicsinyek és nagyok okta- való temperamentumunk, nevelésünk, időnk, 
tása kedvéért az angol iparos- és kereskedői A mi időnk polgári stílusa is lehet nemes, 
osztály tevékenységét, gazdagságát és mű- egyenértékű a régivel, de nem ugyanaz. Vilá-
veltségét. De lehetetlen, hogy a dolgozó gosabb elmékben már dereng az az igazság, 
osztály lelkületének ugyanazon stílusbeli kife- amire végül még vissza fogok térni, hogy 
jezése legyen, mint a reprezentációnak élő Hornért, Dantét, Shakespearet lehet ámulattal, 
reneszánsz- és barokkorszak, vagy az élet elragadtatással olvasni, de hasonlólag meg-
játékát l'art pour l'art űző rokokóidőnek, csinálni ma teljesen azonos zseni sem tudná. 
E benső disszonancia megérzése és ösz- Más a levegő. Azért olyan suta a legelő-
íönös visszautasítása persze nagy intelligen- kelőbb femperamentumú és műveltségű ember 
ciát tételez fel, amely csak történelmi átér- akár Eszterházán is. Talán ebben is a fran-
zésből, művészettörténeti belátásból, pszicho- ciák találták el a pszichológiai igazságot, bár 
lógiai értékelésből sarjadzik ki, ami sok átlag 
intelligens embernek is kemény dió. A vég-
letekig vitt hasonlatosság oda lyukadna ki, 
hogy a pap, bíró, parlamenti szónok, tanár 
bajazzo-kosztümben is járhat, mert akkora a 
különbség stílus tekintetében a régi idők 
művészete és a modern polgári társadalom 
érzülete között, ami azonban nem jelenti, 
hogy az utóbbit clown-nivóra helyezem. Mert 
méltóztassék higgadtan meggondolni, mily 
lelki zökkenésen kell átmennie annak, aki a 
hivatal íróasztala, a laboratórium vagy műtő-
terem márványlapja, rajzdeszka körzetéből, a 
kormos-füstös gyár kohós világából rene-
szánsz, bárok, rokokó magánlakásába téri 
Ilyet azt hiszem csak a Haiti-sziget lakóinak 
idegrendszere képes elviselni, akikről azt 

regélik, hogy születésük után váltogatva hideg 4a 
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nem öntudatosan cselekedték, hogy a régi 
palotákat, kastélyokat nem veszik igénybe új 
emberek, állami méltóságok számára, hanem 
múzeális jelleget adtak azoknak mindenkinek 
okulására, időleges gyönyörködtetésére, de 
senkinek állandó hajlékul, mert magyarán 
mondva, XX. századi ember lelkileg nem 
illeszkedhetik beléjük, jól nem érezheti magát 
e fényes csarnokokban. Csakis parvenü 
Napoleonok pózkedvelése, nyárspolgári értel-
metlenség vagy műtörténelmi beleélés folytán 
támadt anachronizmus szédülhet bele a mult 
idők gyakorlati kisajátításába. 

Aki a műtörténelmet nem csupán lexikális 
alapon tanulmányozza, hanem pszichológiailag 
kiművelt, szenzitív, sőt mondhatnám intuitív 
lélekkel szívja fel, annak épp oly élesen nyilai 
szemébe a modern ruházatú ember a régi 
interieureben, mintha Whistler kék arange-
mentejának kellős közepébe tulipiros szín-
foltot helyeznénk. A reneszansz-ember bár-
sonybrokátos, bőredős, uszályos, prémes 
díszmentéjében majdnem mozgó műtárgy-
bútorként, vagy szebben kifejezve: a bútorok, 
műtárgyak léikéként illeszkedik bele az össz-
képbe; a bárok grandé seigneure gazdag 
hímzésű, merev toilettejével mint királyi bál-
vány áll vagy trónol kastélyában; -
a rokokó-férfi női pillangóvá 
vedlett, és pasztelles selymű, 
csipkefodros, selyemharisnyás, 
ezüstcsatos íopánkájú porcellán-
figuraként hat a kis Triano-
nokban. A mi főuraink őseiktől 
örökölt kastélyaikban ruházatuk 
folytán jött-mentek benyomását 
keltik, s az érzékeny szemű 
ember szívesebben kívül látja 
őket, midőn a művészeti szépség-
ben gyönyörködni óhajt, mert a 
legdaliásabb, legdelikátabb arisz-
tokrata is zavarólag hat ruhá-
jának szabása és színe folytán. 
Főpapjainkon sem segít a lila, 
piros Ö v , gombok és szegély, 45. Hálószobabútor. 

mert polgáriasodván.nem viselik állandóan szí-
nes talárjaikat, csipkés karingeiket, hermelines 
galléraikat, ami a' Richelieuket oly imponáló 
egységbe hozta a bárok arany-márvány-freskő 
környezettel. Midőn tehát még előkelőink is 
ilyen számkivetésben élnek jogos örökükben, 
amit a történelmi jogfolytonosság legalább 
igazol, minek erőlködik az új rend beleerő-
szakolni magát drága pénzen vásárolt régi 
bútorok közé, amelyek azonfelül még hamisak 
és megmunkálásukban, anyagukban hitványak. 
Lehet, hogy a hasonszőrűket, a kisebb kul-
túrintelligenciájúakat megtéveszti és imponál 
nekik, de a hozzáértő részéről szánalmas 
mosolynál vagy megvető lebecsülésnél egyebet 
nem arat. 

Minek is erőszakolni ezt a hiú, hiábavaló 
régieskedést, midőn a magunk részére formált 
új művészettel sokkal becsesebb, harmóni-
kusabb, örökértékű, művészeti környezettel 
vehetjük körül magunkat ? Persze a mai 
demokratavilágban, midőn a legősibb arisz-
tokraták túl akarnak tenni az utca demagóg-
jain, menten szívós, ős-arisztokrata vágyakkal 
telik meg mindenki; arisztrokrata ványadt 
rongyokat aggaszt magára, mihelyt becses 
énjéről van szó. A dézsatündért a boltos-
lovag nagyságázza; a villamos kalauznő, 
telefonos hölgy körülteremtézi egész család-
fámat, ha nem nagysádnak titulázom; a kofa 
kofaszaktársát nagyságos asszonynak hívja, 
mihelyt hivatalon, azaz standon kívül talál-
kozik vele; az egyetemi tanár úr ő méltósága 
a nagyságos megszólításra figyelmezteti a 
kegyelmes elnök urat, hogy ő felsége kegyé-
ből ő immár két éve méltóságos úrnak mél-
tóztatik lenni. Szerénységem, aki határtalan 
tisztelettel tudok feltekinteni minden ariszto-
krata érdemre és aki éltem gyönyörűségeinek 
javát az arisztokrata mult művészi érzékének 
köszönhetem, mégis azt mondom, polgár-
társak, ne resteljük polgári eredetünket, vagy 
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mondjuk, XX. századi voltunkat. Mindenek-
felett, ha úszunk is a világ, közélet hazugság-
tengerében, legalább otthonunk legyen az az 
Ararát hegye, amelyen az őszinteség, igazság 
Noe bárkája kikössön s otthonunk berende-
zése ne hazudozzon ismeretlen é s nem élt 
arisztokrata-ősökről, hanem öntudatos énünk-
ről. A polgári társadalom címer-mondása 
legyen a Biblia nagy szava: ego sum, qui 
sum, én vagyok, aki vagyok, semmi más, én, 
aki értékemet magamban hordom és magam 
adom, nem ráaggatott címek, címerek, bárok-, 
empir-hamisítványok, 

Aki önmagát merőben benső értéke szerint 
mérlegeli, igazságos lesz a régi idők é s 
emlékek iránt is. Ez tehát nem bizonyos 
modernek ikonoklasztasága, akik az egyéb-
ként zseniális Rodinnel minden régiséget zár 
alá akarnak tenni s minden múzeumot hét 
pecséttel lezárni, ahová csak egyes kivált-
ságosak jussanak be, akár bizonyos titkos 
irattárakba a tudósok. A régiség tisztelete, 
gyűjtése igen nemes cselekedet é s a kultúra 
továbbfejlesztésére feltétlenül szükséges. Nem 
kezdhetjük modern törekvéseinket a barlang-
lakók karcolásain é s faragcsálásain. De a 
gyűjtés elsősorban múzeumok feladata, mint 
a kultúra fejlődést bemutató intézményeké. 
Mellékesen megjegyzem, hogy amennyire lehet, 
nem szabad műtárgyat környezetéből kivenni 
és múzeumba vinni, ha helyén való megőrzése 

lehetséges, mert a tárgy csak 
környezetében egész é s iga-
zán hatásos. Azért mondtam 
előbb, hogy a francia példa 
a legvonzóbb, mely a palo-
tákat, kastélyokat lehetőleg 
meghagyja eredeti mivoltuk-
ban és nyilvánosakká teszi. 
A magángyüjtőknek a múzeu-
mok igen sokat köszönnek, 
és felmérhetetlen kár háram-
lanék a közre, ha magán-
gyűjtők nem támogatnák a 
múzeumokat. De a vérbeli 
gyűjtő nem a hirtelen támadt 
vagyonból születik, hanem 
ő s kultúrpalánta, aki évtize-
des önképzés, szakembertől 
nyert vezetés útján képző-
dik. Új ember ilyen foglalko-
zást ne ambicionáljon, mert 
rajta veszt és nevetségessé 
válik; árt az igazi művészi 
érdekeknek, mert nagyra ne-
veli a hamisítások dudvájáí. 
É s ha már gyüjtünk, legyen 
benne bizonyos rendszer; 

46. Kieíderschrank. b á r h a é P P e n kezünkbe akad 
egy-egy régi kép, műtárgy, 

és nagyszereíve bevisszük hajlékunkba, még 
nem lesz modern voltunk megzavarója, míg 
az egész lakás XX. századi voltunk kifeje-
zője. Tehát apróbb műtárgyak, képek hellyel-
közzel elhelyezhetők, de bútor egészében 
régi stílusok szerint feltétlenül félreértése a 
művészeti szellemnek. Még irtózatosabb oly 
lakásba lépni, ahol azután minden stílű bútor-
ból, dísztárgyból van valami, ami a lakás-
nak antikvárius jel-
leget, zsibárusbolt-
képet ad. Főként 
az újabban fölka-
pott, kiselejtezett mi-
seruhák borúra-de-
rűre való felakasztá-
sa, asztal-, zongora-
térítővé való degra-
dálása elriasztó. A 
lakás lomtárrá válik. 
Festői változatosság 
ily tájakon sohasem 
virul. Hiszen a mú-
zeumvezetők is ele-
get törik fejüket azon, 
hogy intézetükből 
ezt a boltszerű, rak-
táros szellemet kiűz-
zék é s harmónikus 
interieuröket hozza-
nak létre. 

47 

47. FésUlködő- 47. Frisier-
asztalka, tischchen. 
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53. Nappali s zoba é s hall rész le te . F e h é r Pál IV. éves növ. 
tervei. — 54. Részletek a 50. s z lakóház belse jéből . 

53. Teil d e s W o h n z i m m e r s und der Diele. Entw. von P. 
F e h é r IV. jahrg . — 54. Teile a u s dem Inneren des Wohn-
h a u s e s . S i ehe Abbild. No. 50. 
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55. Ur i szoba részlete . Erhard t E r n ő III. éves növendék terve. 
56. Hal i - rész le t . F e h é r Pál IV. éves növendék terve. 
Részle tek a 50. sz . l akóház belsejéből . 

55. Teil d e s Her renz immers . Entwurf von E. E r h a r d t . III. 
Jahrgang . — 56. Teil der Diele. Entwurf von P. F e h é r IV. 
Jahrgang . A u s dem Inneren d e s W o h n h a u s e s No. 50. 

1* 



57. Művészember házának földszinti a l ap ra j za . Kaesz 
Gyula terve. 

57. P a r t e r r e - G r u n d r i s s e ines Kiinst lerheims. Entwurf von 
J. Kaesz . 
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58. Emelet i é s pad lá s a laprajz . Az 57 —76-ig köve tkező 
áb rák m ű v é s z e m b e r házának terveit muta t ják be, ame lye -
ket Kaesz Gyula , az Orsz . M Kir. Iparművésze t i Iskola 
be l ső ép í tész i szakosz tá lyán oklevelet nyert növendék 
tervezet t . 

58. G r u n d r i s s d e s I. S t o c k e s und der Mansarde . Die mit 
No. 57—76 beze ichne ten Bilder sind En twür fe e ines 
Künst le rhe ims, die J. Kaesz, absolvier ter Schi l ler der 
Innenarch i tek tur -KIasse der K u n s t g e w e r b e s c h u l e ve r -
fert igte. 



59. Művészember háza . Utcai, északi homlokza t . 59. Ein KUnstierheim. Nordfa?ade . S t r a s s e n f r o n t . 



60. Művészember háza. Kerti, déli homlokzat. 60. Ein Künstierheim. Slidliche Gartenfacade. 



61. Művészember háza . Utca felőli oldal. 61. Ein Künst lerheim. S t r a s sense i t e . 
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65. Kinderz immer . 
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66. Nappali s zoba kandal lórész le te . — 67. Női f o g a d ó 66. W o h n z i m m e r mit Kaminnische . — 67. Musikecke des 
zenefülkéje . Damenz immers . 



68. Uri f o g a d ó . — 69. A fe lső hall letekintője. — 70. A 
m a n z a r d j á f é k s z o b á j á n a k részle te . 

68. Her renz immer . — 69. Dielenerker . — 
S p i e l z i m m e r s in der Mansarde . 

70. Teil d e s 



71. A műte remmel k a p c s o l a t o s k ö n y v t á r s z o b a . — 
műterem a karza t ró l nézve. 
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72. A 71. BUcherzimmer. — 72. Ans ich t d e s Atel iers von der 

oberen Gallerie. 
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74. A. v e n d é g s z o b á k előlere a m a n z a r d b a n . — 75. A mű-
terem karzata . — 76. A műterem cs iga lépcső je . 

74. Vorplatz d e s G a s t z i m m e r s in der Mansarde . — 75. 
Gal l t r ie d e s Atel iers . — 76. Wendel t reppe des Ateliers. 



Ez az archeológikus patina úgyis veszedel-
mesen szövi finom réteghálóját minden régi 
műtárgy fölé. Mert vannak örökértékű műtár-
gyak, de örökéletűek nincsenek. Az állítás 
kissé merész é s veszedelmes, talán forra-
dalmi is. Az a szakembereket is megdöbbentő 
gondolat rejlik benne, hogy a művészi alko-
tásokat csak saját koruk érti meg e g é s z é -
b e n ; az utókor már csak megközelítőleg. 
Ez a megközelítés különböző emberekben 
különböző. Az irodalom és műtörténelem leg-
zseniálisabb alkotásai is elvesztik idővel 
vonzóerejüket s nem használ semminemű 
galvanizálás, az érdeklődés elhidegül. Az 
irodalomban nvilvánvalóbb. Mennyit gyötörjük 
középiskoláink hallgatóságát a görög klasszi-
kusokkal, Danteval, Shakespeare-rel s végül 
az életben senki kezébe nem veszi őket. 
Eposzt ma unalommal hallgat a világ vagy 
már félszázada és, úgy látszik, soha többé 
kelete nem lesz. Bármily remek legyen is a 
régi alkotás, kihűlt a világ, amelyből fakadt, 
s az új nem tud felmelegedni tőle bárhogy 
gyújtogassanak alá a múltnak tudós rajongói. 
Rengeteg tanulmány kell, míg a régi szellemek 
életre kelnek é s hozzánk szóló szavukat 
megértjük. A szakember évtizedes munkával 
jut be a titok szentélyébe s akkor is éreznie 
kell, hogy csak vendég é s nem beavatott: 
a régi istenség megértője, de nem hívő oda-
adója. Tehát ő is csak részben érti, vagy ha 
egészében értené is, nem úgy érzi át, mint 
a régiek. Burchardték egész nemzedéke nem 
élvezte é s élvezheti oly közvetlenséggel a 
Tizianok, Michelangelok, Raffaelok művészetét, 
mint a Gyulák, Leók, Chizik és Colonnák, 
bár talán többet tudnak felőlük. Ha teozofista, 
meszmerista, vagy mi a csoda lennék, azt 
mondanám, elhűlt, elpárolgott az ódon, a 
fluidum, ami életüket adta. Zola azt mondja, 
hogy csak azok a művek hatnak, amelyek a 
szív vérével Írattak; de a vér kihűl és a szív 
idővel megszűnik dobogni még a művészi 
alkotásokban is. Azért igen értékesek kultúra 
tekintetében, kiaknázhatatlan gyönyörűség 
forrásai az izzadtságos munka árán beava-
tottaknak, de a nagyközönség számára Sa i s 
fátyola borítja, amelyet ellebbentem lehet, de 

levenni nem. Közvetlenül csak a korabeli 
alkotások hatnak, mert belőle sarjadnak ki. 
Szakköri tévedés szidni a publikumot, hogy 
csak az új után bomlik; így volt ez minden 
időben, mert pszichológiai alapja és így Iéf-
jogosultsága van. 

Cikkírásom közben reám sötétedik. Kan-
dallóm vörös fénye csendesen viaskodik a 
villanylámpa ernyője vetette sárgás fény 
ködével. Karszékembe süppedve elmélázok, 
s lassan-lassan felzsongnak a mult emlékei; 
szobám lilaszínű, fátyolosan titokzatos fél-
homályában megelevenednek alakok: egy 
férfikéz, mely egykoron jő- és balsorsban 
erősen kapcsolódott az enyémbe; egy hang, 
mely sejtelmesen suttog elmúlt boldog órák-
ról ; egy lágy simogatás, mely vad tűztől 
lüktető homlokomon anyai gyengédséggel 
pihent; egy szelíd szempár, mely küzdel-
meimben biztatóan sugárzott; egy jóságos 
ajk, amelyről az élet vizei áradtak. Imbolygó 
árnyak, délibábosan úszó ködképek, rezze-
netre szétfoszló, ábrándos emlékek. De hol 
van a tűz, mely egykoron hevített, perzselt, 
emésztett, gyulasztott; hol a vérnek vadul 
zajgó árama; az érzésnek viharosan zúgó 
ereje; az idegeknek tettre újzolt készsége; a 
léleknek villamos feszültségű készenléte ? 
Volt. Ma már csak kellemesen elandalító 
és bűvösen elringató visszaemlékezés; par-
fümös elaléltság; langy-meleg zsongás. Ilyen 
minden művészeti múltnak élvezése a szak-
emberek erősködése ellenére. Mi csak a jelen 
művészetét élvezhetjük egész érzéssel, szinte 
mondhatnók, csak a jelen termékét szívhat-
juk be egész tüdővel, tapadhatunk hozzá 
minden idegszálunkkal, habzsolhatjuk életet-
adó falánksággal. Minden mult csak szép 
emléken való éldelgés, igazi, vért buzogásba 
hozó erő nélkül. De emlékeiből él az ember, 
és emlékeink nélkül koldusok volnánk. A 
mult azonban csak arra való, hogy erőt szív-
junk belőle a jelen számára. Ne legyünk 
inka-utódok, akik rongyokban gunnyasztanak 
őseik öröksége felett a mult nagy emlékein, 
búsongva, merengve, tétlenül, gyümölcstelenül 
a jelenben. 

Magyar Iparművészel , 
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