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ígasznak elfogadhatjuk-e, getései is, amelyek a lakáshiány enyhítését 
hogy a mai súlyos hely- célzó ideiglenes intézkedésekre vonatkoz-
zet legkomolyabb, legköz- nak. A városi nagy bérházak pincéinek 
vetlenebbül s legáltaláno- és (mi nálunk is szóba került) padlásainak 
sabban érezhető bajainak lakhatóvá tételét nem szívesen látja, egyéb 
egyike nem szorítkozik szempontokon kívül főleg azért, mert ez 
szegény Magyarországra, még fokozná a lakások sűrűségét, holott 
hanem a háború követ- korunk törekvése épen annak csökkenté-

keztében világszerte, a legyőzött és győztes sére irányul. „Ha a használati engedélyt 
országokbán, sőt többé-kevésbé a semle- csak visszavonásig adnák is meg" — 
ges országokban is fellépett? A háború mondja Muthesius—„kérdéses , meg lehet-
hosszú évein át az építési ipar fokozatos ne-e az elfoglalt pincét vagy padlást a laká-
csökkenése, majd úgyszólván teljes meg- soktól valaha szabadítani." Nem barátja 
szünése, az építési anyagoknak, munka- a nagy lakások kicsinyekké való átalakí-
erőknek nemcsak ijesztő megdrágulása, tásának, valamint egyes lakásrészek lefog-
hanem hiánya, a mindenható szén kiterme- lalásának sem. Átmeneti intézkedésül még 
lésének akadályai mindenütt érvényesültek leginkább a háború befejezése után hasz-
és nyomukban megjelent az új r ém: a nálatlanná vált és egyéb nélkülözhető nyil-
lakáshiány. E csapás általánossága bizo- vános és félig nyilvános épületek (felszaba-
nyára csak csekély vigasz és mitsem segít dult hadi kórházak, kiállítási helyiségek, 
a mi bajunkon, ha azt halljuk például, tornacsarnokok, gyárak és raktárak, boltok 
hogy Németországban már az 1917. év és vendéglők) felhasználását ajánlja. Barak-
végén 750.000 lakással kevesebb volt kel- kok építésére nézve megjegyzi, hogy ezek 
léténél, hogy ugyanabban az évben a kb. előállítása általában alig olcsóbb a kellő 
10.000 német téglagyár közül már csak körültekintéssel létesített állandó jellegű 
500 volt üzemben és ezek is nagyobbára épületekénél és csakis az építőanyagok 
csak a háborúval összefüggő építkezések hiánya s az építés gyorsasága által okol-
igényeit elégítették ki. Biztatóbb jelenség ható meg. A fődolog azonban a végleges 
azonban az az elszántság, a nehézségek építkezésnek minél nagyobb mértékben 
szabatos felismerésére és erélyes leküzdé- való megindítása, még pedig — és ez nem-
sére irányuló törekvés, amellyel a legyőzött csak Muthesius javaslatait, hanem általá-
és súlyos politikai és társadalmi válsá- ban a német építészet a m a törekvéseit 
goktól rázott Németország a problémát meg- fedi, amelyek megkapó kifejezése például 
oldani igyekszik. Könyvek, cikkek tömege az 1914—1916. években Spandau mellett 
foglalkozik a fontossága teljességében fel- felépült Staaken kertváros — nem városi 
ismert kérdéssel, mindegyik folyóirat siet zsúfolt bérkaszárnyák, hanem a nagy váro-
ahhoz a maga szempontjából hozzászólni, sok, illetőleg ipari középpontok környékére 
a hatóságok munkáját nemcsak bírálni, kihelyezett kislakásos tömegépítkezés for-
hanem megkönnyíteni és helyes irányba májában. E tekintetben Muthesius gazdag 
terelni. Az igazi német céltudatossággal tapasztalatából a részletekre is kiterjedő 
és szívóssággal folytatott munka ismerete tanácsokat ad. A falusias építési mód egy-
bizonyára hasznos lehet a mi gondjaink szerű szerkezetei gondosan átdolgozandók 
közepette is. és az új műszaki lehetőségek összeegyez-

A leghivatottabbak egyike, Hermann tetendők a régi hagyományokkal. A főelv 
Muthesius, boldog időkben a modern épí- a takarékosság. Az alapokat époly kevéssé 
tészeti törekvések kiváló úttörője, „Klein- kell túlmélyre leásni, mint az egész házat 
haus und Kleinsiedlung" címen tavaly alápincézni. A belső falak vastagsága, 
megjelent könyvében mintegy összefogla- még ha gerendákat hordanak is, fél tég-
lását ad ja azoknak a lehetőségeknek, fel- lányira csökkenthető. A fedélszék legyen a 
tételeknek és segédeszközöknek, amelyek- lehető legegyszerűbb ; nemcsak túlerős 
kel a tömeges építkezést új életre lehetne faanyag, hanem a padlástér kiépítése is 
kelteni. Figyelmet érdemelnek ama fejte- kerülendő, mert méltán lehet kérdezni, 



vájjon a padláslakások előállítása „nem 
körülményesebb és költségesebb-e egy 
egész emelet építésénél. A magában a 
házban levő helyiségek mindenesetre kel-
lemesebbek és egészségesebbek, mint a 
padlásszobák." A legjobb az egyszerű 
nyeregtető. Az ajtók és ablakok ne halad-
ják meg a feltétlen szükséges méreteket. 
A szerző utal a vasúti kocsik keskeny 
ajtaira, melyeken át azonban terjedelmes 
tárgyak is bevihetők. Az ajtók, ablakok, 
lépcsőkorlátok farészeit tömegesen, egysé-
ges típus szerint lehet készíteni és Muthesius 
általában e kis házak típusos tervezését 
tartja szem előtt, de nem a városi bér-
kaszárnyák sivár egyhangúsága, hanem 
az egyformaság mellett is az egyes telepek 
építészeti jellegének kiemelése alapján. 

Az építés lehető olcsósága mellett nem-
csak a gyakorlati igényeknek, hanem az 
ízlés követelményeinek kielégítése is a célja 
annak az egész Németországra kiterjedő 
szövetségnek (Reichsverband zur Förderung 
sparsamer Bauweise), amely 1918-ban 
Berlinben igen tanulságos kiállítást ren-
dezett. Ezen a kiállításon is a Muthesius 
által valóságban felépített kettős munkás-
ház keltette a legnagyobb figyelmet, de 
különben is érvényre jutott az a törekvés, 
amely megalkuvás, lemondás helyett min-
den képzelhető eszköz, anyag és szer-
kezet felhasználásával igyekszik a leküzd-
hetetlennek látszó nehézségeket legyőzni. 
Ha tudjuk, hogy egy átlagos háromszobás 
lakás nyers téglaanyagának kiégetése kb. 
110 métermázsa szenet igényel, teljes mér-
tékben méltányoljuk azokat a kísérleteket, 
amelyek pótló anyagok alkalmazására 
irányulnak, még akkor is, ha azok idegen-
szerűeknek tűnnek fel előttünk. Az immár 
oly becsessé vált tégla helyét a legkülön-
bözőbb formában és szerkezetekben fel-
használt cement mellett egyéb anyagok, 
salakok, turfa, impregnált gipsz, stb. fog-
lalják el ; a gyakorlatiasság és olcsóság 
jelszava uralkodik. Igen nagy szerephez 
jutnak az üreges cementtömbök, még pedig 
a téglákat jóval meghaladó méretekben, 
hogy maga a falazás egyszerűbb, képzett 
kőmívesek nélkül is végezhető legyen. 
Szerkezetileg a fő e lv: vasbetonváz közbe-
iktatott üreges falakkal, amelyek vagy 
üreges tömbökből vagy két fallemezből 
és köztük levegőrétegből állanak. Általá-
ban az üreges falak hőtechnikai szempont-
ból beható kísérletezés tárgyai és például 

a Thermos nevű szerkezetnél hét légcella 
van a két fallemez között. Az anyag leg-
szorgosabb kímélése, a legkiszámítottabb 
takarékosság mellett jelentékeny szerepe 
van a fának is, sokszor meglepő, újszerű 
szerkezetekben. így az ú. n. Ibus-fonat, 
szorosan font vékony és keskeny fornír-
szalagokból áll és habarcscsal kinyomva 
és vakolva közfalak és mennyezetek előál-
lítására szolgál. Természetesen oly anya-
gok és szerkezetek is szerepeltek a kiállí-
táson, amelyeknek használhatóságát — 
legalább az állandó jellegű építés szem-
pontjából — még nem próbálták ki. A 
kiállítás egyik ismertetője szükségesnek 
találta erélyesen tiltakozni az ellen, hogy 
a takarékosság szempontjából valóban 
csekély értékű anyagokat is a jánl janak 
azon a címen, hogy azok a háború alatt 
az állásokban jó szolgálatot tettek. „Ami 
ott a legszigorúbb kényszer hatása alatt 
átmenetileg szükséges volt, de katonáink 
életét valóban nem tette kellemesebbé, 
az, ha most a pillanatnyi Ínségben állandó 
lakóhelyeken használtatnák fel, az egész-
ség szempontjából súlyos veszélyeket rej-
tene magában a lakókra nézve." 

Művészeti szempontból nem sokat mond-
hatunk még a takarékosság és gyorsaság 
jelszava alatt meginduló ily építési tevé-
kenységről. Muthesius munkásháza a maga 
keresetlenségével, az anyagok felhaszná-
lásának őszinteségével igen jó hatású, 
noha a falakat alkotó gyárilag előállított 
lemezek teljes egyenletessége és sima-
sága kissé unalmas és az egyes egyedek 
nagy méretei szinte ellentétben vannak 
az egész épület kicsinységéhez képest. A 
a belső berendezésben említésreméltó a 
bútorzatnak lehető kis méretekre való 
redukálása, ami nemcsak az anyagban 
való takarékosság, hanem esztetikai célzat 
folyománya is, amennyiben ez által a 
helyiségek tágasabbaknak tűnnek fel. Nagy 
szekrényeket teljesen el lehet kerülni: a 
falak szerkezete igen jó módot nyújt fali 
szekrények alkalmazására. 

Igen határozott állást foglal Peter Behrens 
is a mai viszonyok között elkerülhetetlen 
gazdaságos építés kérdésében (H. de 
Fries-sel együtt Vom sparsamen Bauen 
cím alatt kiadott könyvében.) Nem tartja 
célszerűnek a legnagyobb takarékosság 
mellett is még mindig aránylag drága egyes 
és kettős házak építését, de eltér az egy 
sorban való hagyományos elrendezéstől 
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ris és 4—4 előre s 3—3 hátra épített ház-
egység világos csoportosításával a telek 

I lehető legelőnyösebb kihasználását, vala-
• mint az egész csoport lehető legkedvezőbb 
í építészeti hatását éri el. Minden egyes 
í házra 40 négyzetméter beépített területet 
1 és 200 négyzetméter kertet számítva, 105 
í méter utcahosszúság mellett egyes házak 
f építése esetén 7 házat kapunk 35 méter 
« mélységgel, sorbaépített házaknál 21 házat, 
! 106 méter mélységgel, míg csoportos épít-
I kezés mellett 28 ház kerül ki 134 méter 
• mélységgel. A mélység fokozódik, az utca 
É vonala megrövidül és az út kiépítésének 
• egyszerűsítése még további megtakarítást 
I eredményezhet. A villaépítéstől örökölt 
í keskeny „előkert" helyett még e kis házak 
| is valóságos kertet nyernek, ezáltal még 
| hátrább esnek az útvonaltól, az út szé-
! lessége pedig 3 méterre is leszállítható, 
i Az alapfalak, falazatok, kémények és tető-
j szerkezetek részleges közössége lényeges 
| megtakarításra vezet. Az alaprajzok a cél-
í szerűség szigorú szem előtt tartásával van-
| nak megalkotva, minden vélt szükséglet 
í és „előkelőség" kíméletlen kiirtásával. A 
l tér helyes kihasználása szempontjából 
] Behrens is utal a bútorok méreteinek lehető 
! csökkentésére; oly szempont ez, amelyet 
j a mai viszonyok közt a bútoriparnak és 
• iparművészetnek feltétlenül figyelembe kel-
| lene vennie, mert tagadhatatlan, hogy az 
j elterjedt típusok sokszor túlzott és meg-
I okolatlan nagyságúak. Az építőanyagok 
: között Behrens fontos szerepet juttat a 
{ szénsalaknak és nagy súlyt helyez egy-
I séges méretezésű és alakú ablakok, ajtók, 
I kályhák, lépcsők alkalmazására. A ház-
| csoportok természetesen a szükséges köz-
: ponti berendezésekkel vannak ellátva és 
í a legerősebben hangsúlyozott takarékosság 
• mellett is az egész meglepően művészi 
I hatású. 
X A jelen gondjai, korlátolt lehetőségei és 
l a pillanatnyi szükségletek kielégítésére irá-
I nyúló törekvései közepette azonban a 
! gondolat a jövőbe száll és merészen már 
j új nagyszerű fejlődés csíráit keresi abban, 
s ami ma merő nyomorúságnak, kényszerű 
I lemondásnak látszik. Mint a legközvetle-
• nebb feladatok megoldására vonatkozó 
| kísérletek terén, ebben a tekintetben is 
I tanulságot, biztatást nyújt a németek példája. 

Könyvekben, cikkekben mind sűrűb-
• ben találkozunk oly fejtegetésekkel, ame-
5 lyek a jövőbe vetett remény kifejezői. „Az 

inség kiküszöböli a mellékes dolgokat" — 
mondja Gellhorn építész a Dekorative 
Kunstban megjelent cikkében — „az építő 
anyagok szűkös volta a viszonyoknak 
megfelelő megoldásokra kényszerít és talán 
épen a korlátozások vezetnek el ahhoz az 
egységhez, amely a tétova, akadálytalan 
keresgélés számára elérhetetlen volt. De 
valami pozitív elemre is szűkség van, 
hogy többre jussunk szánalmas szegény-
ségnél. Az építési feladatok kényszerítő 
sajátosságában kereshetjük, amely a múlt-
ban nem talál mintákra és kevésbé van 
az utánzás ösztönének kitéve, — a mes-
terségbeli tudásban, amely már azelőtt is 
jelentkezett és amelyet annál inkább visz-
szakívánunk, mert a háborús gazdálkodás 
által ránkkényszerített pótlóanyagokat már 
törhetetleneknek érezzük. Az erők felsza-
badulásának áldásával pedig — amelyet 
már évtizedek óta nélkülöztünk — az 
építőművészet is részesévé válik annak 
az erős, zavartalan öntudatnak, amely a 
többi művészetben, fejlődésük legújabb, 
még kevésbé megértett fokán jelentkezik." 

„De milyen lesz" — kérdi egy másik 
német építész — „az új stilus ? Nehéz és 
hálátlan dolog ezen a téren jövendölni, 
mert a fejlődés korábbi fokai túlsók lehe-
tőséget nyújtanak. Nagy általánosságban 
azonban el lehet mondani, hogy ezek az 
elmaradottak fogják még az új feladato-
kat a történelmi stílusokkal ezentúl is 
felruházni és az építőművészetet a stílussal 
tévesztve össze, energiafecsérlő álművé-
szettel foglalkozni. A fiatal, céltudatos erők 
úgy fogják az eljövendő idő új feladatait 
megoldani, ahogy azt a gazdasági, műszaki, 
eszmei szempontok parancsolólag köve-
telik. Gazdaságosan kell majd építeni, 
tehát az új műszaki segédeszközök ala-
pos és becsületes alkalmazásával. A tör-
téneti fejlődés alapján állva, minden új 
feladat megfelelő eszméjét kell megtalálni 
és hasonló feladatok hasonló megoldá-
sokra fognak vezetni, úgy hogy kisebb 
követelményekre nézve nyilván a típus-
képzés, de nem sematizálás fogja jótékony 
hatását éreztetni, amennyiben mindegyik 
rokoncélokra szolgáló lakóépület szom-
szédjával rokon vonásokat fog mutatni, a 
városépítés javára beleilleszkedve az utca 
elrendezésébe. Rendeltetésük szerint a 
házak egyszerű építészeti formát nyernek 
és nem igyekeznek egymást díszítményeik 
tömegével legyőzni. A gazdasági szűk-



ségszerűségek hatása alatt álló világ ismét 
meg fogja tanulni — még pedig leginkább 
az építészet történetéből, — hogy az épí-
tészeti mű szépsége a harmonikus ará-
nyokon alapul, hogy az építészet téralkotó 
művészet, nem pedig ornamentika és tör-
téneti stilusok alkalmazása. így majd meg-
találjuk az útját az új monumentális 
művészetnek is, amely az eljövendő idő 
szellemét méltó és igaz módon fogja kife-
jezésre juttatni, — mert a kulturának akkor 
ismét lesz eszmei tartama, a ház és palota, 
színház és árúház, gyár és emlékmű kife-
jezésével." (Leo Adler.) 

így talál a bizakodó szellem átmenetet 
a súlyos jelenből a jobbnak remélt jövőbe. 
Ha napjaink feladatait ezer nehézség köze-
pette az adott korlátolt eszközök felhasz-
nálásával lelkiismeretesen és céltudatosan 
igyekszünk megoldani, azzal valami újnak, 
nagyobbnak útját készítjük elő. 

Népünket csak úgy menthetjük meg az őt fenye-
gető szörnyű sorstól, — és ez ma a legégetőbb 
feladat — hogyha a magunk művelésére gondo-
lunk, törődünk otthonunkkal és családunk erkölcsi, 
szellemi és ízlésbeli művelésével. E törekvésünk ki 
fog hatni szélesb körökre is. Ha pedig egy egész 
nemzet nemesbedik, komolyan, becsületesen tanul, 
dolgozik és alkot, akkor kétségtelen, hogy ismét 
nagy és erős lesz. 

* 

Régi és új művészet. Amiként kultúrák merül-
nek el, épúgy eltűnnek bizonyos művészi kifejezési 
formák is, hogy helyet adjanak a kor szellemének 
megfelelőbb, újabb más formáknak. Nem elszomo-
rító jelenség ez az elmúlási folyamat, mert új élet 
fakad belőle; ami pedig igaz és maradandó érték, 
az tovább is él és hat. 

A régi művészet nagyszerű alkotásainak ma is 
örülünk, felemelően halnak ma is, ezren és ezren 
gyönyörködnek bennök és okulást meríthet belőlük 
még sok jövendő nemzedék is. De tanítómesterej 
legyenek és ne mintái az utókornak, olyan tanító, 
mesterei, akiknek tanítását megszakítás nélkül foly-
tatni kell. Átalakulva él a mult. Aki azt üres máso-
latokkal akarná új életre kelteni, az épolyan meddő 
munkát végezne, mintha holt kísérletekkel akarná 
a duzzadó életet pótolni. 

Sokat áldozhatunk a múltnak; ünnepi órákban 
élvezzük a letűnt korok alkotásait, de úgy, hogy 
a mult szemlélete ne sodorjon el jelen életünktől 
Egyes régészek ugyan beleélhetik magukat a múltba, 
de a nép és a művészek erre nem képesek. Ezek 
korunk forrásaiból merítenek és ezektől ittasodnak 
meg. Ebben a kábulatban alkossanak, élvezzenek 
és növekedjenek bele a jövendő korba. Olyan veze. 
tőket akarunk, akik megmutatják nekünk a jövőbe 
vezető utat, a múltnak megismerésére akad tanító-
mester elég. A mult életét csakis az érti és az érez-
heti át, aki maga él egy erős és egyéni életet. 
Bármennyire szeressük és nagyrabecsüljűk is a 
régit: jelenünket tárva kell tartanunk a mai kor 
művészetének* 

* Szemelvények Alexander Koch „Das schöne Heim" című 
művéből . 
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