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ÚJ ÁLLAMBAN 
föld s a levegő még izzó körülöttünk. Az összeomló vilá-
gok még recsegnek-ropognak. A magyarság feltámadása 
most megy végbe s ki hiszi, hogy ebben a nagy átalaku-
lásban méltó feladathoz ne jutna a művészi munka? A gaz-
dasági, politikai s kulturális felszabadulás korszakában 
jobb nemzedéknek kell támadnia, mint amilyen a régi volt 

s ennek ünnepnapjait a művészet fogja megszépíteni. Amiről a szociális 
világrend legnemesebb álmodozói szőttek álmokat, holnap már pillére lehet 
az új államéletnek. A művészet az energiák és vagyonok fölöslegének 
játékából nagy megnyilatkozássá lesz, közkinccsé, mindenki üdvévé. Uj 
templomok fognak-e támadni a szépség-szomjúság számára, mint a közép-
korban, vagy új életművészeí márványpalotái, mint a reneszánszban? A mai 
demokrácia diadalmas erőfeszítése másfelé tart: egy új népművészet van 
kialakulóban. Nem a népé, hanem a népnek. Otthonok a családoknak, 
házak a kultúráknak, kertvárosok a munkának és pihenésnek. Közösségek, 
melyekben a szépség hasznot hajt: beleszivárog a lélekbe s magasrendű 
teremtőerőket nevel. Semmi kétség, hogy az új államban az első szó az 
építőké lesz, azoké, akik a családi életnek új fészkeit teremtik meg. Ha 
azt akarjátok, hogy a megroppant magyarság újból talpra álljon, ne csak 
földet adjatok neki, hanem otthonok millióit is teremtsétek meg számára. 
Egyszerű, jó lakóházakat, kellemes és tiszta bútorokat, napfényes ablako-
kat, virágos kerteket. Adjatok szárnyakat lelkének: verset és muzsikát, 
képet és szobrot, sok millió könyvet, melyben ne csak a tartaloip zengjen, 
hanem a művészet is. Ne csak a vasárnapjaira gondoljatok, a hétköznap-
jaira is: a ruháira és az edényeire, a virágcserepeire és a lámpásaira. Nem 
kell azt hinni, hogy ebben a társadalomépítésben van első- és másodrangú 
munka. Csak egyféle van: nemzetrnegújító munka. 

Ez a lap s akik mögötte állanak, az Orsz. Magy. Iparművészeti Társulat 
részt kér ebből a honalapító vállalkozásból. A szabad magyar népköztár-
saságban — úgy érezzük — megillet bennünket az első telepítéssel való 
munkaközösség. Nem a mult jogán, hanem a tettre feszült erők készsége 
miatt. Az iparművészek itt is, ott is szervezkednek, jogokat, munkát, elis-
mertetést kérnek s az idők szelleme szerint való átalakulásban a mi Tár-
sulatunk sem fog elmaradni. Riadónk meg fog harsanni és nem alázatosan 
kérni fogjuk, mint eddig, hogy a társadalom újjáalakításában részt vehes- » 
sünk, hanem a szükségesség öntudatával követelni sok évi tapasztalataink, 
alkotóerőnk és idealizmusunk kisajátítását a nemzeti megújhodás céljaira. 
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ÚJ M U N K A 
ÍRTA LYKA KÁROLY 

nyos mértékben, anélkül hogy észrevennők, 
irányíthatja is azt. Jó volna e nem nagy fel-
készülést kívánó munkával máris foglalkozni, 
nehogy az utolsó pillanatban elhamarkodva 
holt bürokratikus sablonokat rántsanak elő, 
amelyekkel csak elnyűtt művészeti múmiákat 
bocsátanánk az új életbe. 

Épp úgy a napi használat tárgyai lesznek — 
s remélhetőn ezentúl még fokozottabb mér-
tékben — az iskolakönyvek, amelyeknek ízlé-
sesebb, művészibb megformálására már oly 
sokszor hívtuk fel úgy a kormányok, mint a 
kiadók figyelmét. Az iskolakönyvnek a művé-
szet eleven elvei szerint való megformálása 
nemcsak azért fontos, mert szintén tömegcikk, 
hanem mert gyermekeink legfogékonyabb korá-
ban azok állandó társa, ízlésének igazítója. 
Nincs ember, aki meglett korában ne emlé-
keznék egészen élénken azoknak az iskola-
könyveknek külső alakjára, bekötésére,képeire, 
sőt betűire, amelyeket egykor kicsiny korá-
ban naponkint forgatott. Ha ily eltörölhetetlen 
emlék az iskolakönyv, képzelhetjük, milyen 
mélyen belevésődölt élményeink közé. Nos, 
ha valami, úgy az efajta könyv alkalmas ízlés-
nevelőnek úgy képei, mint tipográfiai elren-
dezése s egész nyomdai é s könyvkötészeti 
alakítása révén. Senki se értsen félre: nem 
drága, a fényűzés körébe vágó kiadványokról 
beszélünk, hanem a legegyszerűbbekről, ame-
lyeket szintén lehet rosszul csinálni, mint azt 
száz példa mulatja, de lehet kitűnően, mes-
terien is formálni. 

De vájjon időszerű-e éppen most az iskola-
könyv stílusos alakítása ? Valóban azt hisszük, 
hogy azzá lett a világháború következtében. 
Úgy sejtjük, hogy végig Európán erőteljes 
demokratikus érzület válik úrrá, amivel együtt 138 

Igyformán érdeke a jelen-
nek is, a jövőnknek is, 
hogy mentül gyorsabban 
felocsúdjunk a véres világ-
összeomlásból. Serényen 
hozzá kell fognunk az új 

__ berendezkedéshez. Egy új 
y \(-Wt WLJ^fl élet magvait kell elhinfe-

nünk: mindenkinek jut 
szerep, feladat, mert úgy látszik az egész élet 
megmásul s nincs az a zugocska, amely ezt 
a megmásulást elkerülhetné. Építőivé válunk 
a jövőnek, fogjunk tehát munkához. 

Kétségtelennek látszik, hogy iparművésze-
tünkre is egész sor feladat hárul, oly bőség-
ben, hogy egyelőre bajos volna áttekinteni. 
Ezek egy része akkor fog világos vonalakban 
kibontakozni, ha a politikai és szociális kava-
rodás elemei fajsúlyuk szerint leülepedtek. 
Addig is szemlére vehetjük a már ma jelent-
kezőket. Van ilyen is, apró s nagy vegyest. 
Az új államalakulás például máról holnapra 
felvetheti napi szükségleteinek oly iparművé-
szeti feladatait, amelyek az első pillanatra 
apró semmiségeknek látszanak, inint például 
az új alakulásnak megfelelő bélyeg, papiros-
és pengőpénz, értékpapírok és egyéb ható-
sági nyomtatványok. Ezek terveire csakhamar 
szükség lehet s van okunk hinni, hogy e fel-
adatok jó vagy rossz megoldása nem közöm-
bös. Mert éppen e csekélyméretű, de mil-
liónyi mennyiségben közkézen forgó „műtár-
gyak", amelyek szemléletétől senki sem zár-
kózhatik el, tömeges elterjedésüknél fogva 
alkalmasak a jobb ízlés nevelésére vagy leg-
alább is nem egészen közömbös hatásúak. 
Ami mindennap szemünk elé kerül, végre is 
beleviszi formáit, színeit ízlésünkbe s bizo-



jár sok mindennek átértékelése. A demokra-
tikus életideál é s életrend bizonyára ^rősen 
különbözik azoktól, amelyeket a heroikus 
korok el egészen a liberalizmus koráig meg-
teremtettek. Ha a világról, a történelemről, a 
szociális feladatokról való új felfogás eddig 
csak sok-sok ember lelkében é s az irodalom-
ban élt, úgy most, azt hisszük, szabályozójává 
fog válni a politikai é s társadalmi életnek, sőt 
elhagyva a könyvek betű-birodalmát, a világ 
uralkodó-trónusára fog ülni. Minden jel arra 
mutat, hogy más lesz ezentúl az iskola, meg-
másulnak feladatai s megváltozik szelleme 
s az első, ami e megújhodásnak áldozatul 
es ik: a régi iskolakönyv-típus. Nem az iskola-
könyv mint iparművészeti alkotás, hanem 
magában véve egész tartalma. Senki sem 
hiheti, hogy például a történelem ezentúl is 
a csaták felsorolásából fog állani s hogy az 
emberiség fejlődésének sorsát az uralkodók 
váltakozása szerint fogják beosztani. Mi erre 
itt nem térhetünk ki s csak meg akartuk okolni, 
hogy miért tartjuk valószínűnek új tanköny-
vek bevezetését. Ehhez a várható tényhez 
fűzzük azt a kívánságunkat, hogy az ipar-
művészet használja fel az itt kínálkozó alkal-
mat, hogy az új szellemű tankönyv tisztult s 
egészséges kormányzójává váljék az ízlésnek. 

Mondanunk sem kell falán, hogy amit az 
iskolakönyvről megjegyeztünk, szinte a maga 
egészében szól az iskola szemléltető anya-
gának jő részéről, elsősorban a szemléltető 
faliképekről is. A bekövetkező új demokrati-
kus é s társadalmi alakulás szelleme mást fog 
kívánni a régi világ típusai helyébe: szeret-
nők, ha erre már most felkészülnének művé-
szeink, megértvén a kor szavát s egészséges 
intuícióval maguk igyekezvén a mai érzület-
nek kifejezést adni oly új munkákon, amelyek 
a jövendő nemzedéket nem csupán pedagó-
giai, hanem valóban művészeti értékekkel is 
szolgálják. 

Az új érzület amúgy is ráüti a maga bé-
lyegét egész iparművészeti munkásságunkra, 
mert hisz a művészek nemcsak egy kor 
követelményei-
nek hű teljesí-
tői, hanem en-
nél sokkal töb-
bek : maguk is 
fiai levén a kor-
nak, együtt te-
remtik meg a 
többi emberrel 
a kor szelle-
mét. Bizonyos-
nak tartjuk te-
hát, hogy szem-
lélői leszünk 
m.űvészi 'ipa- F a f a r a g á s be l ső aj lőn. 

runk falán lassú, talán rohamos átalakulásá-
nak, színeváltozásának. Ki merne ezirányban 
programmra gondolni ? A legigazibb művészi 
programm mélyen benn él a színben: a prog-
ramm az érzület. Ennek testet adni, a nagy 
eszményeket nekik megfelelő erővel tolmá-
csolni a művészet anyagaiban, ehhez tehetség 
és felkészültség kell. Az előbbit a jó sors adja, 
az utóbbit megadják iskoláink s ezeken felül 
a művészek igyekvése. A jövendő, új magyar 
iparművészet ezekből az összetevőkből fog 
kialakulni. 

Mégsem szabad elfe'ejtenünk, hogy mek-
kora a szerepe e téren annak az előrelátó 
munkának, amely az ily fejlődés elől elhá-
rítja az akadályokat, utakat rövidít, új lehető-
ségekre mutat rá. Ez feladata mindenkinek, 
aki a tárggyal foglalkozik s ennyi jogot 
bátran biztosíthatunk iparművészetünk minden 
barátjának. Épp e szép jogon legyen szabad 
a felkészülés egy oly irányú szükségességére 
rámutatni, amely talán gyorsabban fog beál-
lani, mint hinnők. Gondoljunk arra, hogy 
éveken át a hadiipar száz meg száz ipari 
üzemet egészen a maga céljaira foglalt le s 
alakított át. Ezek évekre kikapcsolódtak az 
iparművészetből, de most itt van a lehetőség, 
sőt itt van a kényszerítő szükség is, hogy 
a felhasználható üzemek, az új demokratikus 
é s társadalmi eszméket s alakulásokat meg-
értve a nagy fogyasztó-tömeg kielégítésére 
mihamarabb meginduljanak. A szükséges tö-
megcikkek gyártására gondolunk, amelyek 
egyrészt valóban hiányt pótolnak, másrészt 
kereskedelmi kihasználások révén alkalmasok 
volnának a népkincs gyarapítására. E tömeg-
cikkek kivétel nélkül az egészséges ízlés 
követelményei szerint, tehát művészi szellem-
ben készülhetnek, de készülhetnek az eszté-
tikai érték teljes hiányával is. Épp az új 
berendezkedésnél dőlhet el az ízlés sorsa, a 
művészi ipar okos é s szép elveinek érvé-
nyesülése s hogy mit jelent ez, azt épp e 
lapok olvasóinak felesleges újra figyelmébe 
ajánlanunk. A közönséges holmi, teszem egy 

cigaretta-vagy 
gyujtó-doboz, 
egy képesleve-
lezőlap stb.mil-
liók közé viheti 
a legreftentőbb 
ízléstelensége-
ket. Hogy a 
kivitel s z e m -
pontjából is mit 
jelent a portéka 
ízléses, művé-
szi tálalása, el 
egészen a cim-
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jelzésig, arról már oly sokszor volt szó, hogy 
elég itt egyszerűen rámutatnunk. 

Bizonyosnak szabad tartanunk, hogy a 
hadiüzemeknek normális tömegcikkek gyár-
tására való átalakulása gyors ütemben fog 
megindulni, ami már szociális, munkaadási s 
kereskedelmi okokból is égető szükség. 
Nagyon szeretnők, ha az iparosok, a gyáro-
sok, kereskedők s mindazok, akiknek ezek-
ben a dolgokban szavuk van, okos belátás-
sal szem előtt tartanák újjárendezkedésük 
alkalmával ezeket a kívánságokat, amelyek 
nem járnak áldozattal, sőt tulajdonképpen üzleti 

érdeket jelentenek. Az ily célzattal befektetett 
költség é s fáradság dúsan meghozza ka-
matait. 

Arról, hogy a művészi ipar a maga egé-
szében mily változásokra nyújt kilátást, ma 
még korai volna elmélkedni. Hogy nem marad 
holt ponton, azt szinte törvényszerűnek tart-
hatjuk. Az utakra, amelyeken a jövendő 
stílusváltozások haladni fognak, homály borul. 
Meddő volna azzal a kérdéssel foglalkozni, 
hogy mit hoz a holnapután. Annál fontosabb 
azonban fontolóra venni, mit kíván a ma a 
holnap számára. 

A GELLÉRT-FÜRDŐ 
ÍRTA ÉBER LÁSZLÓ 
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5X S S S ^ j ^ ^ a l á r a t l a n u I súlyos körülmé-
2 ( f f i j l E ^ h . nyek között, hosszú évek 

megfeszített , i z g a l m a s 
munkája után fejeződött 
be a főváros legnagyobb-
szabású nyilvános épü-

7S T F ^ f f f l f í Ü Í ' e t e ' n e ' c egyike. A háború 
£y I f i ^ M ^ ezer baja, nehézsége kö-

zepette a munkában részt-
vevők türelmének, erejének teljes megfeszí-
tésére volt szükség, hogy a tornyosuló aka-
dályokat legyőzzék. Ma már azt is kimond-
hatjuk, hogy a nagyközönség jóakarata sem 
kísérte a Gellért-fürdő építését, sőt a jelleg-
zetes fővárosi humor nem kímélte meg többé-
kevésbbé elmés megjegyzéseitől . . . 

A külső körülmények kedvezőflensége mel-
lett figyelembe veendők azok a megnehezítő 
belső tényezők is, amelyek elháríthatatlanok 
voltak é s amelyekre feltétlenül gondolnunk 
kell, ha a fürdőről, mint építészeti műről, véle-
ményt akarunk alkotni. Ilyen elsősorban a 
hely, amely a meleg források által természe-
tesen eleve meg volt állapítva. Amily szép 
ez a hely, — valóban Budapest legszebb pont-
jainak egyike — oly nehézségeket tárt a ter-
vezők elé. A Gellért-hegy, a Duna, a híd köz-
vetlen szomszédsága, a közelben már kiala-
kult új városrész nagy bérházaival, sőt bizo-
nyos tekintetben még odább a műegyetem 
hatalmas épületcsoportja is, magának az épí-
tési területnek nem éppen kedvező alakja é s 
emelkedő terepe •— mindez sokoldalú mérlege-
lést, tudatos művészi számítást kívánt. Ehhez 
járul az épületnek sajátos rendeltetése, mely 
gyógyfürdőt é s szállót szervesen egyesítvén 
magában, e kettős jelleg kifejezése mellett is 
a monumentális egységet meg kellett óvni. Az 
ismételt tervváltoztatások is, amelyek részben 
az eredeti, szerény programm fokozatos fej-
lesztéséből, új térszabályozásból é s a terep-
és talajviszonyokból eredtek, rendkívül meg-

nehezítették a tervező építészek, Sterk Izi-
dor, Sebestyén Artúr és Hegedűs Ármin mun-
káját. 

A Gellért-hegy magasabb pontjairól lete-
kintve, ritka teljességben bontakozik ki előt-
tünk a hatalmas épületcsoport. így madár-
távlatból, azonnal tisztába jövünk az alaprajzi 
elrendezés fő elveivel. Az egésznek középpontja 
a nagy kupolával fedett négyzetes, fölül nyolc-
szögbe átmenő épületrész, amelyben a kom-
pozíció két főtengelye derékszögben metszi 
egymást. Az egyik a Kelenhegyi-útról, a fürdő 
bejáratától húzódik a Kemenes-utca irányában, 
a másik a Gellért-térről, a szálló kapujától az 
épület mögött levő kertig ér. Az egyes részek 
tagoltsága, differenciálódása szembeötlő és 
félreérthetetlen határozottsággal ismerhetők 
fel egyrészt a fürdőnek sajátos alakítású, ala-
csonyabb tetői, másrészt a szálló hosszan 
elnyúló magasabb szárnyai, amelyek a lénye-
gükben azonos két főhomlokzatot is adják. 
Emellett azonban a Kelenhegyi-útra néző 
homlokzat nagyszabású, gazdag szobrászati 
dísszel kiemelt kapuja — ellentétben a másik, 
kevésbbé ünnepélyes, szándékosan köznapibb 
kapuhoz — sejteti, hogy magába a fürdőbe 
vezet, mig ezen át a szálló közelíthető meg. 
A Kemenes-utcai homlokzat találóan érezteti 
a fürdő speciális jellegét, hátul pedig, a kert 
felé, az ivócsarnok derűs hemiciklusa igen 
jó átmenetet ad a szabad természetbe. A fara-
gott kővel burkolt főhomlokzatok, középső 
részük monumentális kiemelésével, nagy ablak-
és erkélysoraikkal kitűnően kifejezésre juttat-
ják az épület rendeltetését, mig főleg a Gel-
lért-téri homlokzat előugró, előkelőbb alakí-
tású részei kívülről is éreztetik, hogy itt vannak 
a szálló reprezentatív jellegű helyiségei: a 
társasíermek é s a nagy éttermek. A tetők 
fölé erősen kiemelkedő kupolák jelzik az 
épületcsoport legfontosabb pontjait: a cent-
rális nagy kupolán kívül a fürdő és a szálló 


