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an pár cserép körülöttem. 
Porcellán, agyag, zománc 
v e g y e s e n . C h e v r e u x - i 
szelence, herendi váza, 
engobe-edény, regéci le-
veses-tál, Alt-Wien csé-
szék, telkibányai szöszös 
tál, cloisonné virágtartó, 

hollóházai figurális próbálkozások. Terra-
kotta szobor is akad Istók meg Kisfaludi-
Stróbl kezéből. Heilborni fajansz még a 
Bubics-árverésről. Sévres, Devon, Meissen, 
Wegdewood, Fürstenberg, Ellbogen, mu-
ranói márkák; amorinák; pár lamui, japán, 
kinai edény. Azután meg isztriai másolatai 
della Robbiának, Capo di Monténak. Me-
ráni cserepek. Pirkenhammeri empire min-
ták. Erdélyi kancsók, székely bokály, gyűdi 
kulacs, Petridesz-féle ungvári képes csempe, 
agyag kerubok a kassai dómból. Az utób-
biak már csak emlékek — Nagymagyar-
országból. És itt csillog egy flambée-vörös 
Zsolnay-váza. 

Az én szemem mégis egy kis csupron 
csügg; alig 10 cm. magas, kaolin talpába 
5. W . V. jelzés van beégetve. Magyar 
vizeskancsó mintájára kihasasodó edényke, 
a máza nyugtalan fehér-rózsaszínű foltos. 
De a fülénél megcsillan egy kék reflex. 

Ezt a kék reflexet nézem és a magyar 
tragédiára gondolok. Mennyi erőt, mennyi 
tehetséget pazaroltunk el, amíg idáig ju-
tottunk. Nem tudtuk megbecsülni a magun-
két, idegen bálványok után futottunk. 
Szélnek eresztettünk sok olyan nevet, 
amely kulturánk érces fedezetéhez számí-
tott volna. Politikában, irodalomban, mű-
vészetben meglazult az erkölcs és a magyar 
ős humuszt lassan nemzetközi gyom 
verte fel. 

Ez a kis csupor egyike azoknak az 
edényeknek, amelyeken a műegyetem 
egykori tudós vegyészeti tanára, War tha 
Vince az immár világhíres eozint feltalálta. 
Ez a kis csupor őse a káprázatos Zsolnay 
vázának ; de százszorosan becsesebb 
azoknál, mert még magának a feltaláló 
mesternek kísérletező kemencéjéből került 
ki. Ötödik kaolin-próba még a gyönge 
izzású Muffel-festékkel. Úgy nézek rá, mint 
egy Munkácsy-vázlatra, amelyen az ötlet-
foszlányokból már bontakoznak a végleges 

hatalmas kontúrok. A művészi gondolat 
születésének nagyszerű pillanatai rögződ-
nek meg a vázlatban : legyen az vászon, 
vagy agyag. 

Ebből a kis agyagcsuporból pompás 
fej pattan e lém: egy magyar polihisztoré, 
akit Brassay mellett kellene emlegetni, ha 
nem volna a mi kulturánk olyan tehetet-
len, hogy igazi tehetségeit nem elismerni, 
de felismerni se tudja. 

War tha Vince egyike volt a legsokol-
dalúbb magyar tudósoknak. Elektrotech-
nikában, borászatban, fényképészetben, 
agyagiparban stb. egyaránt kimagasló. 
Amellett sakkbajnok, bravúros vadász. 
Legnagyobb mindenesetre s z a k m á j á b a n : 
a vegyészeti technológiában. Sok könyve 
közt a leghíresebb az, amit az „Agyag-
ipar"-ról írt. (Budapest,Természettudományi 
Társaság 1892.) A mérlegszerkezetekről, 
Vasról, Szénről, A víz keménységének 
meghatározásáról, A magyar borról stb. 
írott fejtegetései telve vannak gyakorlati 
jelentőségű kísérletekkel. De talán mind-
egyiknél büszkébb volt arra az Akadémián 
letett kéziratára, amelyben agyagárúk díszí-
tésére szolgáló olyan fémoxid feltalálását 
ismerteti, amely magas hőfoknál sem illan 
el, hanem mély tüzű és szinte örök életű. 

A híres német kerámista, Schmidt Sán-
dor porcellán-fajansznak nevezi a War tha-
mázat és a szakember lelkesedésével ír 
róla: „A keményre égetett, kissé áttetsző 
tárgyak könnyebben olvadó porcellán-
mázzal borítva kerülnek díszítés alá. A 
festést nem a Muffel-tűzben olvadó gyarló, 
ólmos festékkel végzik, hanem erős tűzben 
olvadó zománcfestékkel. Relifszerűen olvad 
össze a máz a földpátos felülettel és ez 
már nem afféle zsíros fényű, mint a mo-
dern fajanszoké, hanem kissé áttetsző 
anyaga kevesebb fényt ver vissza. Olyan 
mélysége van a színeknek, amit semmiféle 
olajfestékkel elérni nem lehet." (War tha : 
„Az agyagipar technológiája" 142. o.) 

Ám Wartha, a tudós önzetlen szerény-
ségével nemcsak a szabadalmat, de a 
feltalálási dicsőségét is — még hozzá min-
den ellenszolgáltatás nélkül — átengedte 
a pécsi Zsolnay-gyárnak. Mondják, hogy 
Zsolnayék nagy összegeket kínáltak neki, 
de ő méltatlan dolognak tartotta tudomá-



nyát árúba bocsátani. Még arra is lekö-
tötte magát, hogy titkát bizonyos ideig más 
cégnek el nem árulja. Igaz, hogy a gyártás 
módjáról folyóiratokban írt, de hisz az ő 
személyes vezetése nélkül eleinte még Zsol-
nay sem tudott boldogulni, úgy hogy War tha 
heteket töltött a kísérletek idején a pécsi 
gyárban. A saját feltalálói öntudatát ki-
elégítette az, hogy a gyártás titkát tartal-
mazó kéziratát elhelyezte az Akadémián, 
így történt aztán, hogy a köztudatban 
lassankint teljesen a Zsolnay névhez kap-
csolódik az eozin világhíre. 

Érdekes különben, hogy Zsolnayt se 
magunk támogattuk költséges próbálkozá-
saiban, hanem a külföld. Ezt maga War tha 
állapítja meg Az Iparművészet Könyvében 
(II. k. 618. o.): „Ha azt kérdezzük, minek 
köszöni a gyár a nálunk szokatlan fejlő-
dést, pirulva kell felelni, hogy a külföldnek. 
Mi művészeink munkáját nem becsüljük 
meg, de a külföld sekélyebb gyártmányaiért 
nem sajnáljuk a pénzt." 

A legkevesebb, amit ebben a dologban 
már az igazság érdekében is meg kellene 
tennie az illetékes köröknek — az, hogy 
az eozint az eredeti tervnek megfelelően 
„Warthait"-nak kereszteljék át. Nem ke-
vésbé illő volna, hogy „Az agyagipar 
technológiájáról" szóló korszakos munká-
ból, amelyért ma ritkasági árt fizetnek, új 
kiadást rendezzenek. Érthető, ha ma a 
nemzet élethalál küzdelmében súlyosabb 
kérdések foglalkoztatják az embereket, de 
ne feledjük, hogy a tudomány jeleseit 
megbecsülni, emléküket az e kallódástól 
megóvni — szintén hozzá tartozik a haza-
szeretethez. 

A tudós özvegye, a nagynevű orvosnő, 
dr. Hugonnay Vilma grófnő, kegyes volt 
egyet-mást elmondani emlékeiből. 

Boldognak vallom magam, — kezdte 
szinte átszellemült arccal — hogy egy 
War tha Vince élettársa lehettem. Férjem 
családjának és a tudománynak élt. Ott-
honunk egy múzeum volt, amelyben együtt 
szolgáltuk a tudományt. Ezt a békés mun-
kát — eltekintve egy áldatlan baráti össze-
köttetéstől, amelytől mégis elég korán 
sikerült férjemnek megszabadulnia — csak 
a betegeskedés zavarta. Én voltam az 
orvosa. Hatalmas termetű ember volt, de 
már 21 éves korában úgy reszketett, mint 
egy öreg ember. Csontrendszerével nem 
volt arányban az izomzata. Az epruvetta 
kiesett a kezéből, de ugyanakkor biztosan 

lőtt célba, Paralysis agitansa ifjú korától 
kínozta. Öt évig fekvő beteg volt. Nem 
volt vallásos ember, de a biblia egyes 
részleteit kívülről tudta. Mikor élete vége 
felé hosszas betegségében türelmét vesz-
teni kezdte, könyörögtem neki, hogy mond-
jon el egy Miatyánkot. Elhárító mozdulatot 
tett, mosolygott; de attól fogva ismét türel-
mes lett. Három héttel a halála előtt — 
akkor már nem is látott — magához 
szólított és megilletődve mondot ta : „A 
vallásra szükség van. A vallásos érzést 
istápolni kell az emberekben." Ez volt 
életem legmélyebb benyomása. 

Jellemző férjem puritán gondolkodására, 
hogy amikor egy alföldi víz- és villanyüzem 
berendezését szakértői Janácsával lehetővé 
tette és ezért 50 arany honoráriummal 
kínálták meg, elutasította azt azzal, hogy 
neki meg van a rendes fizetése. Amikor 
pedig egy hírhedt borhamisítási ügyben 
sógora útján oda próbáltak hatni, hogy 
döntő súlyú szakvéleményét kifejtse, mert 
ily módon esetleg enyhül annak éle, szelíd-
lelkű férjem éktelen haragra gyúlt. Amikor 
pedig sógora felemlítette, hogy milliós 
honoráriumot kapna fáradságáért, hatal-
mas öklével csaknem lesújtott rá. 

Gyűjteményeit (fegyver, kerámia) orszá-
gos intézeteknek, főként a műegyetemi tech-
nológiai gyűjteménynak ajándékozta fér-
jem. Azért így is ma is múzeum a lakásom. 
Technikai, orvosi könyvek fedik a falakat. 
Kísérletező eszközök, orvosi műszerek. 
Mekkora boldogság volt ott együtt dol-
gozni a boldogulttal. Nélküle üresek a 
túltömött szobák. És nemcsak üresek, de 
most hidegek is. Egy darab fám sincs a 
befűtésükre. 

Kértem azután a grófnőt, hogy mondjon 
valamit az eozin-kísérletekről. 

Sokat érdekesen beszélt az oxydáló és 
redukáló láng titkairól, arról a tudományos 
szempontból hatalmas lépésről, amelyet 
a vegytechnika az illó olaj és gyantákban 
oldott, felületes lüsztertől az eozinig meg-
tett. Azután figyelmeztetett arra, hogy előbb 
cserép, az agyag, a kaolin, porcellán ter-
mészetét, meg a különféle mázokat, majo-
likát, ólom, só, Iüszter, gubbói fénymázai 
kell tanulmányozni, hogy nyomban fel-
ismerjük és méltányoljuk az eozint. 

Otthon, íróasztalomhoz ülve, megint a j 
kis csuporra esett a tekintetem és valami \ 
elszoruló érzés fogott el. Arra gondoltam, 2 
hogyan kellene egy kis cikk keretébe az ! 



eozin nyomban felismerhető ismérveit 
csoportosítani. 

Elővettem a War tha említett könyvét. 
Azt olvasom az e lőszavában: „Fokozott 
mértékben élvez, aki látni megtanult." 
Egymáshoz állítom a Wartha-csuprot és a 
Zsolnay-vázát, hosszasan nézem őket és 
laikus szemmel próbálok látni. De szem-
lélődésem eredményeként azok számára, 

az 
akik netán még nálam is laikusabbak 
téren, csak ennyit tudok mondani 
eozinról: 

Kezünkbe veszünk egy Zsolnay-vázát. 
Ha valódi, akkor megcsillan rajta egy 
gyönyörű égszínkék reflex. Ez a kék reflex: 
War tha Vince. 

Ez a kék reflex: a magyar kultúra pis-
logó mécsvilága. 

A TEXTILBABA 
(EGY ELŐADÁS RÉSZLETEI) 

ÍRTA KOVÁCS REZSŐ 

babakultuszt növelő szá-
mos tényezők elseje nem 
a pénzbőség, hanem a 
művészi látás, a művészi 
érzés térfoglalása a nagy 
közönség között. A kultur-
ember igényei közé már-

mindennapi szín-
sorolandók. 

mar a 
örömök és forma-örömök 
Ez igények kielégítésének menüjébe pedig Freud-féle értelemben 

is 

az 

a virágok kultusza mellett a vitrinbaba, a 
fotelbaba is tartoznak. 

A babának akkor kezd köze lenni 
esztétikumhoz, amikor egy, a színek és 
színharmóniák iránt érzékeny nő csábító 
rongymaradékra talált a háztar tásában: 
jobban mondva, ha ügyesség és folt egy' 
más:" találtak. A babán ez 
meg is látszik. Látszik, hogy meg kellett 
alkudni az egy-két folttal úgy a ruha-
szabásnál, mint a színek összetételénél. 

édes-bús emléke egy érzéssel tele élet-
epizódnak. Ilyenkor az érzésekből valami 
beleszövődik a babába , valami azok mele-

/onalrendszerré, 
ziciókká idomul 

szin-
és 
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| géből beletranszponálódik annak formáiba, selyem, csipke mind élettelen, de amint 
' é s formakompo-

ezekben harmónia 
az élet olyan, 

a CsipKerozsae, Ki egy mozdulat 
a babának közepette hosszú időre megáll s várja a 

erő adott megváltó királyfit. Ha mi — nagy Gulive-
rek — előtte megállunk s lelkünkből kilép 
a királyfi, a fantázia, a baba felébred, 

erős szépségével mosolyog, szárnyal, újong; s 
hal- aki rajta felejti szemét, akár meg is hallja 

a szépségelemek egyéb világba ringató, 
versengő párbeszédét. S az embernek: 

készítője esztetikai élményre vágyódik, dolgos embernek épúgy, mint háztartásával 

tónusaiba, amit világosan csak készítője 
lát, de kiérződik más számára is. 

A szomorú szükség és vidám pénzbőség jelentkezik, életre kél. Ez 
találkozásából fakadt babavarró-művészet mint a Csipkerózsáé, ki 
magasabb fokát jelenti, ha 
finom ötlet, szellemes képzelő 
életet s ha már a színek kiszámított hatá-
sával is ügyeskednek, kiki vérmérséklete 
szerint: a szín ragyogásra éhes -
színekkel, a fin de siécle idegzetű 
vány, hervadó színek harmóniájával. De 
a legmagasabb fokot jelenti, ha a baba 

Örvendezni akar tiszta formáknak, töké-
letes arányoknak. Készíteni akar magának 
varrott szépség-bálványt, melyért míg ké-
szíti, hevülhet, elkészülte után, ha sikerült, 
rajonghat. Eszmevilágának, melyben min-
denféle tökéletességek élnek, kifejezést 
akar adni. S ha szeme és újja képes e 
kifejezésre — egy teljes értékű művészeti 
tárgy készül ; s őrá nézve a babakészítés 

vágy-teljesülés: 
vonal- és formaálmok benne élő szín-, 

kiprojiciálása. 
A díszbaba rendeltetése sokféle. A tompa-

színű úri szobába, az egyszínre hangolt 
szalonba felvidító komplementer színeket 
visz b e ; a masszív bútorzatú, súlyos nyug-
vós hangulatú ebédlőbe könnyed formái-

rendszerint val egy adag könnyűséget kever; minde-
nüvé egy kis csendéleti hangulatot hoz. 
A díszbabának ezen dekoratív szerepe 
mellett más a tükör előtt formáival és S 

Az is meglátszik, ha a megmaradt selyem színeivel flirtelő, a zongorán csendes vidám- f 
vagy csipkedarabkának története van, ha ságban vonalait és arányait kínáló babá-

nak a rendeltetése. Neki a lakásban járó-
kelő nagy Guliverek esztetikai szükségleteit 
kell kielégítenie. Az anyag : a vászon, 


