
berendezőművészet, vagy a Henry van de 
Velde-féle „technikai hangsúlyozású díszít-
mények" kora folytatódik, melyet hirtelen 
szakított meg egy édeskés romanticizmus 
a század elején. Vagyis elméletben: az 
iparművészet a munkás és mindent nivel-
láló technikai élet egyszerű reflexe a mű-
vészi alkotás síkján. Gyakorlatilag azonban 
másként áll a dolog. Gyakorlatban az ipar-
művész csak részben él a lakás és magán-
háztartás szolgálatának. Javarészben már 
hosszú ideje — a középítés analógiájára — 
van egy közberendező iparművészet, mely-
nek az Óceánjáró gőzösök épp annyi alkal-
mat adnak a tevékenységre, mint a kisvárosi 
cukrászdák, vagy mozgószínházak. Es az 
iskola éppúgy művészi berendezést kíván, 
mint az újságpalota, vagy az anyakönyvi 
helyiség. Sőt gyakorlatilag úgy kellene ezt 
az igazságot formulázni, hogy minél több 

családi tűzhely mellől száműzik a művé 
szetet, annál több múzeumnak, vendéglő-
nek, váróteremnek és music-hallnak lesz 
szüksége freskókra, üvegablakokra és luxus-
bútorokra. Mert gyakorlatban a világnak 
szüksége van egy latens szépségmennyi-
ségre és ha a rideg életfeltételek szétdúlják 
az otthonokat, mint e szépséghorizont gyűjtő-
medencéit, akkor lecsapódnak ama művészi 
kívánat-felhők a lakásonkívüli élet ezernyi 
gyűlőhelyén. Ez nemcsak az iparművészet-
nek, főleg a luxusigényekre berendezkedett 
lakásberendezőművészetnek munkalehető-
ségeit biztosítja évszázadokra, de ami még 
ennél is fontosabb: annak a nincsetlen 
középosztálynak is bőven juttatja a mű-
vészi melegedőhelyeket, melynek konyhá-
jába cseléd helyett automaták kerülnek, fa-
laira pedig kétesértékű vásznakhelyettnyers, 
de egészséges fénysávok és színcsóvák. 
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MEGEMLÉKEZÉS SZAMOVOLSZKY ÖDÖNRŐL 
HALÁLÁNAK TIZEDIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

ÍRTA ANDOCSY GYÖRGY 

millenáris esztendőben az 
Erdős-Kárpátok vadregé-
nyes vidékéről soványképű 
i f jú csöppen Budapestre. 
Küzködve és koplalva el-
végzi az iparművészeti fő-
iskolát. Azután módosabb 

Darátai műtermeinek sarkában meghúzódva 
gyúrja az agyagot. Huszonkilenc éves korá-
ban a G á c h I s tván közreműködésével 
készült „ S z a b a d s á g h a r c - s z o b r á " - v a l a 
három v i l á g h í r ű s z o b r á s z s z a k é r t ő n e k , 
(Bartholomé, Van der Stappen, Calandra) 
megítélése szerint az ország legelső szob-
rászai sorába emelkedik. Ámde a kegyetlen 
sors csak hét esztendőt enged termékeny-
ségének. A háború első áldozatai között 
elveszítjük. 

Elmélyedve a Prodán János miniszteri 
osztálytanácsos által Szamovolszky halálá-
nak tizedik évfordulója alkalmából meg-
ható baráti melegséggel megírt, a boldogult 
művész alkotásait időrendben felsoroló, a 
szabadságszobor-pályázat részleteinek kö-
rülményeit felelevenítő kis életrajzba, lel-
künk mély keserűségével sóhajtunk fel: 
mit kaptunk volna e tehetségtől, melynek 
ereje a festészet, építészet és irodalom 

terein is megnyilvánult, ha Lionardo éveit 
éli m e g . . . 

A boldogult jeles művész 1914 dec. 27-én 
bekövetkezett halála alkalmával lapunk is 
közölte életrajzát (1. M. I. 1915. évf. 41. o.). 
Ebből most csak kiemeljük, hogy az Ipar-
művészeti Iskolában néhai Mátrai Lajos 
volt a mestere. Számos külföldi várost be-
járt és hazatérte után számos jeles szobor-
művet alkotott. Ezek között legkiválóbbak 
Ungvár városának Dayka-szobra, Rozsnyó-
nak Andrássy Dénesné szobra, melyet 
Horvai Jánossal együtt alkotott; ugyan-
csak Horvaival együtt csinálta meg a kassai 
honvédszobrot is. 1909-ben az a nagy ki-
tüntetés érte, hogy megkapta a müncheni 
nemzetközi tárlaton Bajorország állami mű-
művészeti aranyérmét, 1913-ban pedig a 
mostani számunkban ábrázolt „Bigá"-val 
a magyar állam művészeti aranyérmével 
tüntették ki. Szamovolszky is a szerencsét-
len világháborúnak egyik áldozata lett. Az 
1914. évi decemberi pótsorozáson behívták 
az akkor betegen fekvő 36 éves művészt, 
aki eleget is tett a behívóparancsnak, fel-
kelt, meghűlt és aránylag könnyű baja vég-
zetes tüdőgyulladássá súlyosodott. Néhány 
napra r á . . . elhantolták. 



Halálának decennáriumakor ungvári ba- bizony nagyon apró és sovány morzsákat 
rátái és tisztelői gyászünnepélyt rendeztek juttatott a művészeknek, jusson tudatára 
emlékére ; a fővárosi lapok is kegyelettel felelősségének, s ha engedte, hogy a szobor 
adóztak emlékének. Ezek némelyike a megvalósítására gyűjtött összeg elértékte- . 
művésszel együtt szabadságharc-szobrát is lenedjék, esetleg több évre felosztva, költség- I 

Í
- elparentálta. Nem törődhetünk bele a gon- vetéseinek keretében fedezze azt. Adjon j 

dolatba, hogy nagy műve véglegesen elpusz- alkalmat mielőbb annak megvalósítására, j 
* tuljon. A székesfőváros nagy felelősséget amit Prodán dolgozatában oly frappánsul ~ 

vállalt magára, amikor a szabadságharc- fejezett ki, adjon alkalmat, hogy: „e torzzá 
szobor céljaira a 700 ezer aranykoronát csonkított, de teljesen szabad hazában 
kezelésébe vette. Emelje ki az illetékes odazarándokolhassunk a „Hadúr" elé, 

Í ügyosztály a szobor aktáit és látni fogja, multak tanulságain , megtanulni a jövő-

hogy csak bürokratikus kicsinyeskedés volt nek élni a jelent". Es várjuk a boldogult 
az, mely a szoborbizottság által minden művésznek az életrajz szerint szintén ta-
részletében kőbefaragásra kétharmad nagy- lentumos fivéreitől, hogy követve Ady Endre 
ságban átvett műnek idejében való el- öccsének példáját, felkutassák és alkalmi 

(készítését lehetetlenné tette. Várjuk a fő- tárlaton bemutassák Szamovolszky Ödön-

várostól, mely a közelmúlt öt esztendő alatt nek még meglévő értékes munkáit. A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI 
TISZA ISTVÁN TUDOMÁNYEGYETEM 

K O R B F L Ó R I S L E G Ú J A B B M Ű V E 

ÍRTA9GYÖRGYI DÉNES 

agymagyarország boldog szélén levő Nagyerdőből 110 hold kiterje-
békeéveiben mondotta ki désű, ősi, tölgyfákkal árnyékolt, gyönyörű 
még a magyar ország- területet engedett át s ezzel annak a lehető-
gyűlés, hogy a harmadik ségét adta meg, hogy a harmadik magyar 
magyar tudományegyete- egyetem teljesen modern elvek alapján, 
met Debrecenben fogja mintaszerűen, ideális elhelyezéssel épül-
megépíttetni. Az egye- hessen meg. Pedig ez a célszerű megoldás 
temért versengő magyar elemi feltétele, de egyben a siker főbiztosi-

városok közül méltán érte a választás a téka is. 
magyar Alföld e százezer lakosú városát, A vérbeli művész építőnek műve meg-
mert Debrecennek közel háromszázötven- alkotásánál egyik legfőbb feladata, hogy 
éves háromfakultásos akadémiája a magyar alkotása harmonikusan illeszkedjék kör-
tudományos ismeretek tanítása és fejlesz- nyezetébe. Az épület helyének jellege, a 
tése révén nagy szolgálatot tett már a mult- telek elhelyezése, környezete, sőt az idegen, 
ban s így a magyar művelődéssel való ősi jól vagy rosszul épített szomszédos épületek 
kapcsolatainak jogán méltán kérhette magá- mind gondosan tekintetbe veendők s ezek 
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nak a h a r m a d i k egye-
temet, de ezenkívül Debre-
cen város magisztrátusa 
is oly áldozatkészséggel 
járult az egyetem felépít-
ésének költségeihez, mely 
nagymértékben megköny-
nyítette a magyar állam 
k u l t u r á l i s törekvéseinek 
megvalósítását. j y / ^ 

így a többek között az 
egyetem épületcsoportjá- V -
nak elhelyezésére a V á r O S Haranghy Jenő: Ex libris. 

által nyújtott előnyök mű-
vészi k i h a s z n á l á s á v a l , 
vagy a már felmerült hát-
rányok vagy egyéb aka-
dályokmérlegelésével kell 
az építésznek művét meg-
alkotnia. Az épület mű-
vészi é r t é k é n e k megbe-

N csülésénélritkán méltatjuk 
egyedül magát az épületet. 
Hanem, hogyan és hová 
van az építve. Mert az 
épületnek mindig van vele 



együttható környezete, szomszédja vagy 
háttere. Egy épület egymagában, egy régi 
utca harmonikus ritmusában kegyetlen disz-
harmóniát okozhat s elronthatja annak egész 
szakaszát. Több rossz épület utcákat, tereket, 
sőt egész városrészeket tehet tönkre, de sok-
szor természeti tájak szépségeit is végleg 
elronthatja. 

Pedig mennyire kell mindezekre vigyázni I 
Vajmi ritka az az eset, hogy az építész maga 
választhatja meg felépítendő művének he-
lyét, környezetét. Még ritkább az, hogy maga 
lehessen az épület környezetének a meg-
alkotó művésze. 

Ha nagyon ritkán is, de olykor mégis 
juthat az építész abba a szerencsés hely-
zetbe, mikor nemcsak az épületét meg-
alkotó művész, hanem annak hátterét, 
környezetét megálmodó poéta, térhatását 
megalkotó plasztikus és hangulatát meg-
teremtő festőművész is lehet, aki magában 
a természetben alkothatja meg azt a mű-
vészi képet, melynek hangulata a szívé-
ben rezeg. 

Ekkor alkothat igazán kedvére az építész, 
éppúgy mint a festő, akit semmi sem kor-
látoz, hogy a természet csodás szépségei 
közül melyiket lássa meg lelki szemeivel 
s nem parancsol senki, hogy melyiket 
válassza, melyiket szeresse meg s senki 
sem állít tilalomfát, hogy e meglátásai 
közül melyiket örökítse meg s hogy milyen 
formában közölje azt embertársaival. 

Mily boldog ember is a festő 1 Tisztán 
tehetségétől, saját akaratától függő művész! 
Mennyi korlát nyűgözi le az építész mun-
kásságát 1 Hányszor kell az építésznek oly 
hátrányos környezetben és nehéz építési 
feltételek között rossz építési programm 
mellett építenie, hogy mindezek már eleve 
majdnem lehetetlenné teszik a művészi 
munkát! S mindehhez járulnak még gyak-
ran az építtető különleges kívánságai, ki-
kötései és a technikai kivitel során fel-
merülő nehézségek. A munkásválságok, 
a gazdasági krízisek, sőt egyidőben még 
az anyaghiány is ugyancsak hozzájárultak, 
hogy a már alig pihegő művészi fantáziá-
nak utolsó lélegzetvételeit is kiszorítsák. 

Örvendhetünk, hogy a harmadik egyetem 
oly csodaszép környezetet kapott, amely 
megadta lehetőségét és alapfeltételét az 
ideális elhelyezésnek, a célszerű higiénikus 
építkezésnek és a magasszárnyalású mű-
vészi gondolatnak. Elismerés érte a magyar 
kormánynak és Debrecen városának! 

Korb Flóris, a m. kir. József Műegyetem 
tb. nyilv. rendes tanárának személyében 
pedig kiválasztatott az a tervezőépítész, aki 
lelket tudott adni az egész műnek, akinek 
szívében és agyában megfogant az eszme 
csodás tisztaságban s azt úgy valósította 
meg, hogy az összes szakfórumok teljes 
elismerését vívta ki. Igaz, hogy amikor az 
eszme megszületett, még a boldog béke 
éveit éltük s a harmadik magyar egyetem 
alapjait még Nagymagyarország rakta le. 
S ezután jöttek szomorúság és a gyász 
napjai és ezzel beköszöntöttek a bajok, az 
akadályok is, de ez utóbbiakkal is dere-
kasan megküzdött Korb Flóris és segít-
ségére volt erejéhez mérten elszegényedett 
országunk kormánya, elsősorban azonban 
a magyar kultúra érdemes előharcosa, 
Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közokta-
tásügyi miniszter, kinek nevéhez fűződik 
az orvostani egyetem már elkészült szép 
épületcsoportjának megvalósulása. 

Az egyetemnek egész terve különben öt 
csoportra oszlik: I. az orvoskari telep, mely 
ez évben teljesen elkészül, II. a központi 
épület, könyvtár és természettudományi 
intézetek, III. a botanikus kert az üveg-
házzal, IV. a tanári lakások, V. az ifjúsági 
sporttelep. Az egész telepnek — sajnos — 
csak az első csoportja épülhetett eddig meg. 
De a megépült csoportra méltán büszkék 
lehetünk. Az egyes épületek barátságos, 
kedves házak, amelyek jobbára nem maga-
sabbak egy emeletnél s arányaikban jól 
összeillenek a százados tölgyekkel s harmo-
nikusan egészítik ki a telep festői termé-
szeti képét. Egyszerűen, aránylag olcsó 
eszközökkel, de kiváló elsőrangú technikai 
kivitelben építette meg Korb Flóris ezeket 
a tetszetős házakat, amelyek belsőjükben 
is hangulatosak és művésziek. Itt csak egy 
finom színakkordot látunk, amott egy szép 
frizt, hangulatos üvegfestést, arányos mű-
vészi hevülést: egyszerű, nemes előkelősé-
get. A tervező építészt munkájában támo-
gatta Róth Miksa finom és kipróbált ízlésé-
vel. De nem mulaszthatom el, hogy ismétel-
ten ne térjek ki az egész telep koncepciójá-
nak legnehezebb, legszebb és legértékesebb 
munkájára, az általános szituációra, mely 
előre biztosítja az egész megoldás sikerét 
és jó hatását. Egyelőre csak kis részleté-
ben élvezhetjük még készen, mert az egész 
telepnek csak egyik csoportja épült meg, 
de a tervekben meg van örökítve Korb 
Flóris gondolata s ez oly nagyszabású, hogy 



r — — — — 
Í büszke lehet reája a magyar egyetem.* ségében talán túl fogj a szárnyalni a debreceni 

Korb Flórist, eme kiváló munkásságát egyetemet, mely az elhelyezés impozáns 

Í méltó elismerés érte, amennyiben őt a voltánál fogva mégis csak egyedüli a vilá-

Í Magyar Tudományos Akadémia a Greguss- gon, amely a Carneggie-egyetemmel össze-

jutalommal tüntette ki. S nem fejezhetném hasonlítható. De nem hisszük, hogy ennek 

Íbe méltóbban Korb Flóris munkájának rövid az épületnek célszerűsége a Korb Flóris 

méltatását, mint hogy szószerint közlöm a által megtervezett épületek fölé kerekedne. 

Í Greguss-jutalomdíj bírálati jegyzőkönyvé- Korb Flóris építész a tervek elkészítésénél 
bői a következő részt: mindenkép megfelelt. Az egyes épületek-

Az egyetemnek az elhelyezése már nek speciális rendeltetése szerint csoporto-
magában is oly nagyszabású konceptus, sulnak itt az ubicatiók. A rendeltetésnek 

(mint amilyennek alapul vétele mellett még megfelelően helyeztetnek el a világítási és 
. eddig a világon soha sem épült egyetem, fényforrások. Ugyancsak a rendeltetésnek 
i A Debrecen városa által a Nagyerdőből megfelelően oldattak meg a térhatások és 
• kihasított 110 holdnyi területen nagy mű- az épületekhez, valamint annak környeze-
| vészi tudással és ízléssel helyeztettek el téhez lett hangolva az architektúra, aminek 
í már eddig az egyetemi klinikák jórésze, következménye egy bámulatos összhang, 
j olyan harmonikus és a környezettel össze- egy egybefoglaló gondolatnak, egységes esz-

hangolt elrendezésben, hogy mondhatjuk, mének harmonikus összefoglalása formában 
hogy a világ egyetemei között nem ismerünk és színben. Ez adja meg a debreceni Tisza 
egyet sem, mely a debreceni egyetemmel /síudn-egyetemnek nagy művészi értékét, 

- összehasonlítható lenne. Jóllehet, a Car- mert kerüli a hivalkodó, gazdag részletekkel 
] neggie által létesítendő egyetem a rendel- pazarló architektúrát és egyszerű formákkal 

kezésre álló óriási pénzek folytán nagyszerű- törekszik a hatás elérésére . . . " 
! • A szóbanforgó tervek, valamint a már kész épületekéi készült , Mindezért mi te egy babérágat nyújtunk a 
1 felvételeket magéban foglalja a „Debreceni Magyar Királyi Tisza kitüntetett Korb t lÓrÍS építésznek, a 1 udomá-
® István Tudományegyetem orvoskari telepe" c. alatt most megjelent s » i j . . /-> j--- , i i 

Jeszenszky Sándor dr. min. osztálytanácsos által szerkesztett diszmű. n y O S A k a d é m i a UregUSS-Cllja n y e r t e s e n e k I A PÁRISI 
NEMZETKÖZI IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 

i 

ÍRTA BOR PÁL Páris, 1925. január havéban 

z 1924-ről ez évre elhalasz- ban számszerint 27 hektár (261.000 m2) terület 
tott nemzetközi iparművé- áll a kiállítás rendelkezésére. Költségei igen 
szeti kállítás ma már a meg- nagyok; hiszen ezt a területet nemcsak 
valósulásához köze led ik , beépíteni, hanem úttal, világítással, virággal, 
Pontosan m á j u s elsejére pázsittal kell ellátni, a fokozott forgalom 
kell megnyílnia, ha semmi lebonyolítására, miután csak egy híd van 
közbe nem jön. Az elő- a kiállítás területén, egy új vashidat kell 

cészületeket tekintve, a francia iparnak és építeni a Pont de la Concorde mellett stb. 
iparművészetnek páratlan erőmegfeszítése Szóval, a kiállítás költségei igen tetemesek, 
lesz ez a tárlat, mely arra van hivatva, hogy de ezeket a költségeket nem a francia 
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rehabilitálja az utóbbi év-
tizedekben anny i r a el-
maradt és lek ics inyel t frA 
francia iparművészetet. 
Hogy vájjon ez sikerül-e, 
az a jövő titka. 

Az Esplanade des In-
valideson a Szajna két 
partján, a Pont de la Con-
corde és a Pont dAlma 
között a Grand Palais-

• ^ . i 

Haranghy Jenő : Ex libris. 

állam fedezi, hanem a 
tavaly kibocsájtott köl-
csönből fizetik és olyan 
kiállítók j á r u l é k a i b ó l , 
akiktől — miután azok-
nak a kiállítás reklámot 
jelent — súlyos helybért 
szednek. AGrand Palais-
ban pl. ilyen célból egy-
egy méter széles falsáv 
800—1000 frank. A külön 


