
• b o s s á n y i e r v i n • 

Egyéniségénélc kiforrása, sokoldalúsága. Stílusának kul-
csa : a Jelenségek iránt érzett egyetemes szeretete. 

(Németből fordítva). 

ossányi Ervin, a magyar művész 
tíz évi lübecki tartózkodás után 
Hamburgba telepedett. Ennek 
a ténynek éppen úgy nagy je-
lentősége van az ő számára, 
mint a miénkre. Hamburg 
Németország második legna-
gyobb városa és miután itt őt 

a mértékadó körök megbecsülik és — mint már 
több esetben történt — városi megbízatásokat 
kap, így gazdag alkalmakhoz jut, hogy tudását 
bizonyíthassa. 

Az elvonultságban folytatott munka évei alatt 
a Keleti-tenger melletti szép Hansa-városban 
összegyűjtötte és elmélyítette tudását. Hála az 
8 magyar hazájától nemesen megajánlott ösztön-
díjnak Párizsban, Londonban és Olaszországban 
a legnagyszerűbb benyomásokkal gazdagodott. 
Gyűjtött és kimélyült. Milyen nagy szüksége 
volt erre évekkel az európai katasztrófa után! 

Lübeck művészi életének irányítói tudták és 
tudják, hogy Bossányi érték. Városi épületekben 
és magánházakban képviselik őt munkái, úgy-
hogy ezekből a művész lelkét és művészetének 
sajátságait megérthetjük. 

Mint minden munkájában megnyilvánulnak 
ezek a lübecki Múzeumban levő «Bózsa» című 
terrakottáján is, mely halványan színes, matt 
mázzal bevont télikcrtdísz-csoportba tartozik. 
Villeroy és Boeh dániscliborgi gyárában készí-
tette. Itt, ahogy Bossányi művészetéhez köze-
ledünk, rögtön találkozunk a finom emberinek 
azzal az éles megfigyelésével, ami őt annyira 
jellemzi. Fiatal, szemérmes női alak óvatos 
mozdulattal szorít mellére egy rózsát. Áhítattal 
hajtja fölibe a fejét, hogy szépségét, illatát 
magába szívja. Van benne valami borongás, 
szomorkásság. De van itt még valami egyéb is. 

Ezt az egyebet meg lehetne nevezni egyetlen 
mindnyájunk előtt ismert szóval is, de a hirtelen 
előrántott «szakkifejezés» nemcsak pusztán a 
mesterség szempontjából elengedhetetlen kér-
désére felelne, hanem agyonütné a művészeti tel-
jesítmény kérdését is, azt, amiről itt szó van. 
Az igazság iránti csalhatatlan ösztön összefügg 
a legbensőbb megérzéssel. Csak az adhat a 
művész számára teljesen kényszerű, teljesen 
boldogító kifejezést, ami innen nő fel. És vájjon 

mi őnála az a legbensőbb, amiből munkája 
harmonikus szükségszerűségbe árad ? Ez az a 
szeretetteljes igazságosság, amellyel az alkotás 
minden részét, legfőképpen azonban a szegény, 
néma teremtményt megbecsülni igyekszik. Áz 
alkotás minden részének, nemcsak ennek, vagy 
annak, mint egyesnek van szerepe, hanem a 
mindenség hatalmának erőit mindenütt kinyilat-
koztatásszerűen megkapóan, igen gyakran meg-
rendítően érezteti, úgyhogy a rendkívüli, a közös 
anyaméhből származó a maga valamiképpen 
lenyűgöző megjelenésével, mint valami nagyobb-
nak a hírnöke hat az érzékeinkre. 

Munkáiban folytonosan találkozunk az ember, 
állat, növény témájával és mindig újra érezzük 
szeretetét a teremtmények iránt. Ugyanannyi 
tisztelet és megbecsülés van benne az alsóbb-
rendű élőlények jogaival és titokzatossággal 
körülvett sajátságaival szemben, mint amilyen 
együttérzéssel bánik a természettel és a holt 
anyag tulajdonságaival. Az ő művészi értelmi-
sége a rézben, üvegben, kőben, szövetben, fal-
ban éppúgy, mint a kerámikus anyagában is a 
bennük levő adottságból és ennek határaiból 
nő. Az általános igazságnak megfelelően, mely 
állatnak, növénynek és a mindent átölelő, min-
dent átható teremtő akaratnak alázatosan meg-
adja a maga jogát, mindig találkozunk munkáiban 
sajátos «anyagszcrűséggel». Ezzel pedig most már 
megtaláltuk a megváltó «technikus terminusto is. 

Az égetett anyag fanyar, nagyvonalú nyelvén 
a «Cobaea»-róI is az az értelem szól hozzánk, 
mely a «csak (líszítő» köréből nem nyerhet 
kielégítő magyarázatot. 

A vörösesszürke kőszobor 0 . É. kiadó halljá-
ban áll. Ezt a jugendstílusú hall-t Bossányi újjá-
alakította és a lépcső helyébe, ahova a fény 
fentről leárad, odaállította az alakot, mely 
kimondhatatlan lelkes mozdulattal emeli kezeit, 
hogy felfogja a fény zuhatagát. 

Segeberg-fürdőn több nyilvános téren álló 
munkái között van Bossányinak egy kútalakja, 
egy életnagyságon felüli lányalak egyetlen darab 
sötétbarna kongótéglából (klinker). Figyelemre-
méltó kerámiai teljesítmény. Ez a szobor a szi-
lárdságot és a statikát egyesíti a lányos bájjal, 

Drága korai templomablakra emlékeztet az 
a színes ablak, amit egy zeneszoba számára 
készített. Indák és virágok közül emelkedik ki 
egy jóságos alak, mely egy galambnak segít a 
tiszta kékségbe felszállni. Ebben a közellátásra 
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Karos gyertyatartók Bossányi Ervintől. 

szánt ragyogó és csillogó müvében elbűvöl a 
fény áradása és apadása. A feltörő és a tűzpiros 
középpont körül tagozódó formáknak és színek-
nek szerencsés kompozíciója ez a mű. Bossányi 
1920-ban egy lübecki üvegfestőtől tanulta el az 
üvegfestés technikáját. Az ő teljesen sajátkezű-
leg készített üvegfestményein, az egészen és a 
részeken is érezzük, hogy a műhelyből nőttek. 
Nem festményről tették át őket az üvegre — 
hanem üvegnek születtek. Milyen üdvösen hat 
a műhelyben folytatott komoly tanulmány! 
Milyen teljesen elengedhetetlen az anyagisme-
ret ! A benyomás mélységét és tartósságát két-
ségtelenül az határozza meg, hogy hasonlóan a 
mozaikhoz, a technikai részt valami nehézkes-
ség! momentum színezi, amit a művész a monu-
mentális hordójául tud felhasználni. Látszó-
lagos súlyosbítások az ő számára szívesen látott 
segítség. Láttuk az agyag használatánál s látni 
fogjuk másutt is. 

Bossányit az ő falfestmény iránti ősi szere-
tete, a kerámiával foglalkozván, magától ért-
hetően monumentális kerámiai festmények meg-
teremtéséhez vezették. Ez a festészet a zamatos, 
tompa struktúrájával vetekszik az «al-freskó»-
val. Előállításmódja hosszú évek tanulmányának 
a gyümölcse, amit W. Meimerstrof Waldsbeck-
Stamburgi kerámikussal együtt végezett. Szám-
talan égetési kísérleten át kristályosodott ki és 
ma ott áll a szemlélő előtt valahol egy hallban — 
mint valami egészen magától értetődő ered-
mény : egy darab fal, a szó igazi értelmében 
szigorú összefüggésben a környezettel. Ilyen 
erős tűznél égetett, világos csempékre festett 
falkép a «KereszteIés». Tizenkét darab 30 x 25 
cm-es fliszből áll. Jelenleg újabb ilyenfajta 
munkán dolgozik Bossányi a hamburgi építészeti 
hivatal megrendelésére. 

A lübecki városi könyvtár által kiírt pályázat 
első díját nyerte az itt közölt freskójával. Nagy-
vonalúan ábrázolja a világosságból leszálló 
«Igazság liírnökét.» Tőle jobbra a földi tudo-
mányok : az összeköttetés ember és állat, 
ember és növény között. Balra a szürkéskék 
éjjeli felhő alatt a tanító és tanítvány elmélyed-
nek az égi tudományba. A második homlokfal 
az ihlet szimbolikus képét ábrázolja. Az ifjú 
virágokkal és az ő homlokát és kezét megáldó 
asszonyalakkal. Valódi arany az összekötő 
háttér. A középmezőt a «munkának» szenteli. 
Az alak ősz feje arany ív előtt hajlik az írás fölé. 
Szomorkásán ül az «elmélkedő» és közben — 
mint az isteni az emberi lélekben — az égi kék 
szféra a földön visszatükröződik. Mint halk 
mellékmotívum csendül a kereszt az aranysárgá-
ban. 

Az első freskónak gyöngédebb, lírikusabb vál-
tozata a lübecki Stolterfolit-házban levő. Itt az 
volt a művész megbízatása, hogy az egész termet 
minden berendezésével együtt a falképpel össz-
hangba állítsa. Ritka és éppoly szerenesés 
alkalom, ahol az alkotó szellem így dolgozhat, 
mert ez a feltétele a stílusos és harmonikus 
egésznek. Oly nagy ennek a helyiségnek a 
benyomása, hogy aki egyszer benne járt, soha 
sem feledheti. 

Egyike legújabb műveinek a lübecki Múzeum 
számára Bossányi tervei után Lübeckben Alen 
Müllcr által szőtt faliszőnyeg. Minden egységé-
vel és az egészével a művésznek az anyagban 
és annak feldolgozásában megnyilvánuló tel-
jesedést adó készségét hirdeti. Ismét nem fest-
mény ; csak szőni lehetett a «virágok édes-
anyjának)) ezt a képét. És mint ahogy a forma-
adásban teljesen szövés, úgy az elgondolásban 
is, ez a kép maga a megnyilatkozó lélek. 

DR. EMIL BENEZÉ (Hamburg). 
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Hossányi lirvln : Rózsa. Fénytelen zománca ter rakot ta . A lübecki Hohn-múzeum 
tulajdona. Készült a Vllleroy & Bocli kerámiai gyárban. — Rose. Mattglaslerte Terrakot ta . — llose. Terraeot ta ol dull glaze. 
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Bossányi Ervin. Felül ba l ra : »Cobaea«, terrakotta . J o b b r a : Műköszobor egy könyvkiadó 
halljában. Alsó k é p : Klinker-kútplasztika Segeberg lürdö egyik terén. — Oben Iinks : »Cobaea«, Terrakot ta . Recli ts : Buton-
liijur. Untén: Klinlser-Brunnentlgur. — Upper le l t : »Cobaea«, terracotta. l t i gh t : Beton ilgure. Be low: Kllnker lounta in i igure . 
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Bossányi E r v i n : Üveg festmény a művész saját 
műhelyéből. — Glasmaierei. — Slalned glass wlnrtow. 

Bossányi Erv in : Csempe. Fénytelen kerámiai festmény 
12 darab 30X25 cm lapból összeállítva. (Meimerstorl-
Bossányi elj.) — Keramisehe Maierei. — Ceramik pieture. 

Bossányi E r v i n : 
Falliestmények. — Wandgemfilde. — Murai paintimjs. 
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13ossányi E r v i n : Freskók. A két felső kép a lübecki városi könyvtár pályanyertes műve (6*5 m). A természettudomány, 
az igazság hi rnöke, az égi (absztrakt) tudományok, az inspiráció, a munka, a gondolkodás. Alsó kép : Freskó egy lübecki 
magánházban. — Fresken. Die zwei oberen in der Lübecker Stadtbibliotliek. IJnten: Freskó in einer Lübecker Pr iva t -
wohnung. — Frescoes. Tlie two upper to the Public Library oi Lübeck. JLJelow: Fresco to a priváté lodging. 
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Bossányi E r v i n : Az anya. Lámagyapjúból válogatott, iestés nélküli szálakból készült íaliszőnyeg. Készült Müller 
Alen szövőinűlielyébeii Lübeck. A lübecki múzeum tulajdona. — Die Mutter. Wandbehang. — Mother. Wall-hanging. 
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A római Collegium Hungar icum 
belső berendezése. Tervezte: dr . Faludi J e n ő építész. — Einr ich-
tung des römischen Collegium Hungaricum. Pláne von Dr. J e n ő 
Faludi Arcliilekt. — Inter ieur and iurni tures of the Collegium 
Iiungaricuin Home. Designed by Dr. J e n ő Faludi arehitect. 
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A római Collegium l lungar ieum 
belső berendezése. Tervezte : d r . Falud! J e n ő építész. — Elnrleli-
tung des römisehen Colleglum I lungar ieum. Pláne von Dr. J e n ő 
Faludl Archltekt. — Inter ienr and lurnl tures ol the Collegiuin 
I lungarieum l lome. Designed by Dr. Jenő Falud! areliiteet. 
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Üvegablak-tervezet lürdóház számára Nagy Sándortól . — Entwür te 
liir die Glaslenster elnes liadehauses von Sándor Nagy. Stained-glass w lndow scene to a batli. Deslgned by Sándor Nagy. 
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A műegyetemi hallgatók évkönyvóból. 


