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Az 1867-ki párisi világkiállítás művészeti tárgyai-
ról szóló jelentésnek bevezetése e kiállítás épité-

szeti részébe. 
(Felolvastatott a m, mérnöki ogyosiilet 1868-ki febr. 23-án tartott közgyűlésén.) 

Henszlmann Imrétől. 

Az 18G7-ki párisi kiállításnak egyik fő s legnevezetesebb vonása volt az 
emberi tehetségnek és munkálkodásnak lehető teljes összpontosítása, össze-
foglalása, átpillanthatása és tanulmányozhatása, akár aztán e munkásság a 
nyers terménynek, akár ipar ezikk, akár művészeti tárgy előállítását illette ; 
s ezért e kiállítást, mind példányai külön keletkezési korát, mind külön nem-
zet által, és külön anyagbóli készítését, végre mind az emberi tehetségnek kü-
lön-külön fokú nyilványulását tekintve; ezért mondom e kiállítást, teljességé-
nél fogva, joggal vűáyinak nevezték. 

Mit sok millió nemzedék évezredeken át fejlesztett, annak valódi megér-
tésére szintén igen bő tudomány szükséges, annak előadására ezer meg ezer 
toll kívántatik, mint a chinaiak mondják „ecsetek erdeje" 5 mert ők nem Ír-
nak tollal, hanem festik ecsettel szavaikat. 

Feladatom jelenleg a művészet egyetlen egy ágáról nem értekezni, ha-
nem csak is azt igen rövid átpillantásba foglalni, felcmlitésével ama tárgyai-
nak, melyeket a párisi kiállítás ismertetett velünk, de még igy is az építészet-
nek csak művészeti oldaláról teendek említést, szorítkozván főleg a kiállított 
példányokra, mennyiben azok az alakzás és anyag használatnak egyik néptől 
a másikhoz terjedő folytonos lánczolatát képezik. . 

Láttuk Ázsiából a Kalmukoknak nomezből készitett sátrát, az úgyne-
vezett jurtot, diszitve színes posztóból kivágott, s a fehéres alapra vart ékesi-
téssel, mely közel rokon saját népünk gubáira és szűreire vart czifrázatával, 
mindkettője világosan mutatván, hogy az aesthetikai érzés, a minden közvet-
len szükség nélküli diszvágy, ellenkezik ama közmondattal, melyszerint a 
szükségesre a hasznos és csak ez utóbbi után fejlődik és következik a feles-
leges és a szép. 
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Láttuk az afrikai arab teveszőrből font még egyszerűbb sátrat, mely a 
Kalmük jurtával együtt képezte a puha anyagú mozgó hajlék két példányát, 
teljes eredetiségében, de az utóbbi, mivel minden aesthetikai diszt nélkülöz, 
csak staffagekint tájba helyezve, tarthat némi igényt épitészoti müvészetiségre. 

Láttuk továbbá a fa-anyag alkalmazását, a fa-épitészetet, több orosz, 
norvégiai, svéd és tyroli példányban, mihez hozzá járult, a távolabb világból, 
egy japáni ház udvarával és egy chinai pavillou környezetével. 

Láttuk a tartós kő-anyagnak használatát az egyptomi templomon, egy 
mexikói theokalin, későbbi korú kis csúcsíves egy hajón, továbbá mór, arab és 
török épületen, végre láttuk ezt kisebb mérvű byzantj kúpnemü mintán és a 
renaissance némely töredékei példányán. 

Láttuk végre a vasnak legújabb eredetű építészeti alkalmazását magán a 
kiállítás fő épületén. 

A kő-anyag követelte ős eredeti alakzásának példányát nem képezte az 
egyptomi templom, hanem a mexikói theokali; mert, bár az egyptomi polgáro-
sodást a legújabb vizsgálódások nyomán kétségen kivül legrégibbnek kell te-
kintenünk: az egyptomiak első kőépitészeti alakja, az ős eredeti gula, itt 
képviselve nem volt; de képviselte ezen idomot kivülről lejtő falaival, a theo-
kali, mutatván eképen a statika első törvényének egyszerű felismerését; a 
szélesebb alapra fektetett felfele keskenyedő és mindinkább súlyát veszitő fa-
lat, szóval a gulaszerü alakot, s felső része levágásával a terrass-ot. Ezen gula-
szerü terrasse-ot aztán diszitve láttuk csak nem egész felületén az egyptomi 
épületekéivel rokon reliefekkel, melyek ide csak festve voltak ugyan, hanem 
az eredetiben valóságos kőfaragványu színezett dombor-müvekként jelennek 
meg. Itt tehát a képző művészetnek mindhárom ága már is egyetemesen 
működik. 

Ha ezen mexikói épületben a kő építészetnek első alakjára ismerünk, az 
egyiptomi templom felmutatta ugyan ezen épitészct más ősi megjelenését vagy 
tulajdonát: a tömörséget, az emlékszerűség ez anyagi oldalát, melynek legdur-
vább példányai ide s tova fenmaradtak a roppant nagymérvű, hanem mive-
letlen kőrakásokban, a kőkor hamisan úgynevezett celt emlékein és Európa 
déli részeinek kyklopi falaiban. Ezek ellenében Egyptom lakója, alkalmasint 
már korábban, érvényesiti hasonló tömegű építményeiben az emlékszerűség 
szellemi oldalát is, midőn a törzsököt nem csak faragta, hanem mesterségesen 
rakta, tudományosan és művészetileg arányosította és alakitotta, s igy megte-
remtette legelőször az építészetet. De az egyptomi még itt sem állapodott meg, 
hanem születte, építészetével együtt annak leányát is, a szobrászatot, s az 
utóbbbival ismét ennek leányát, a fesztészetet; uj tanuságaul annak, hogy az 
ember aesthetikai érzetének már első csirájában is meg van a teljesség utáni 
vágy, az egyetemes munkálkodás utáni törekvés. Igy tekintjük aztán az 
egyptomi köz- vagy állam épületet valóságos történeti könyvnek, melynek 
lapján fel V a n n a k jegyezve, mint az állam és vallás, ugy a polgári és házi 
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élet eseményei is; igy lett, liogy kivált a hieroglyphek olvasásának feltalálása 
óta, csak nem teljesen ismerjük az egyptomi nemzetet, annak benső életét, szo-
kásait s ama roppant befolyást, melyet az egész világ mivelödésére gyakorlott, 
mint annak élén álló kezdeményezője, szülője és mestere. 

Az egyptomi példa és minta legolébb hatott keletfelé, közép Ázsiára, in-
nen Chinára és mi jelenleg még uj nézet, hanem idővel bizonyosan elismert 
tudattá fog emelkedni, még Amerikára is. Ez utóbbi tekintetben szembetűnő 
volt a kiállitáson az egyptomi templom rokonsága szomszédjához a mexikói 
theokalihoz, de ennél is nevezetesebb Square, amerikai utazó, legújabb fölfö-
dezése, ki az egyptomi gúlák tökéletes hasonmását látta és rajzolta Peruban. 
Az ó világnak tehát volt közlokedése Amerikával Columbus előtt, még pedig 
nem csak a közép korban Irlandból Grönlandba, mit ujabb kutatások ered-
ménye kétségen kiviil tett, hanem volt már is, történeti korunkat megelőzőleg, 
Egyptomból közép Ázsián és Chinán keresztül Mexikóba Peruba és alkalma-
sint Amerikának még más tartományaiba is. 

Assyriai, babilóniai, persa és kelet-indiai épület-minták nem voltak a ki-
állitáson, hanem voltak ily épületeket mutató rajzok és photographiák ; nem 
volt mintája a régibb chinai és japani épületnek sem. 

A régi assyriai, ujabban fölfödözött s felásott palota romok kiegészítési 
tervével is találkoztunk, s itt láthattuk, mint eredt két gyökből a liellen épí-
tészet : ugyanis az egyptomi ősiből s annak sarjából, az assyriaiból ; amonnan 
sajátítván el a doriai, innen az ioniai rendszert, amonnan az ifjabb Cham-
pollion által fölfödözött egyptomi protodoriai oszlopot, innen, mint ezt egy 
assyriai dombormű tanúsítja, a ioniai csigát, melyet itt ugyanazon alakban és 
elhelyezésben, mint későbben a görögöknél, találunk. 

S igy alkalmazta ugyan a hellén az idegen föld fölfödözését és teremtését 
hanem nem alkalmazta szolgailag vagy mereven ; hanem átteremtvén azt, saját 
vérévé változtatván át az összhangzatos arányok bámulatos értésével és az 
idom báj csodálatos niegisni érésé vei; s ez az átváltoztatás oly teljes, hogy még 
a faépitészetből vett részek sokban kötekintetüekké lettek. Régészeink ugyan-
is sokáig nem ismerték meg a liellen gerendázat eredetét, mig fel nem találták 
egyrészt a legrégibb egyptomi síremlékek domborműveiken, hol e gerendázat a 
triglypliekkel diszitve jelenik meg, másrészt a lykiai, szinte siremlékek ama ki-
szökő részeikben, melyek kö létükre, mégis csak az eredetileg fából készitett 
gerenda végét utánozzák. E két ősi mintából eredt aztán a doriai triglyph, s 
két ily triglyph közt volt a csak későbben metoppal zárt nyilás, mely erede-
tileg ablak gyanánt ép ugy világította az épületet felső oldalvilággal, mint 
volt világitva már az egyptomi templom is, de még inkább bővebb napsugár-
zattal az assyriai palota. Onnan van aztán az is, hogy minél régibb valamely 
doriai kő templom, annál magasabb gerendázata, kevésbbé súlyos eredeti fa 
mintája szellemében. 

26* 
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Os régi doriai vagy iouini épületet a kiállításon nem láttunk sem mintá-

ban sem rajzban; de láttuk, rajzban, a kifejlett liellen építészetnek több pél-
dányát, valamint jelen rom állapotában, úgy ügyesen restaurálva és kiegészít-
ve, láttuk végre az antik-klassikai épitészet végcsökkenését is a r.'imai késő 
császári korból származó több példány rajzában. 

Nem volt kellőleg képviselve sem az ó-keresztyén sem a byszanti styl, 
azonban az utóbbinak egyik példányát a román kormány állította ki, Kűrien d' 
Argysch városa ujabb időben ugyan, hanem fi régi szellemben épített, székes-
egyháza mintájában.. 

Nem találtunk a kiállításon román mintát sem, s a franczia csúcsíves sty-
lii templomba is inkább amaz iparosok reclamjára szolgált, kik egyházi búto-
rok, szerek, szövetek, ruhák s festett ablakok készítésével foglalkozván, e tár-
gyakat kellő környezetben s illő keretben akarták felmutatni. 

De ezen hiányt bőven pótolta az építészeti rajzok osztálya, s itt fő 
helyen említendő a franczia államminiszteriumnak kiállítása, melynek leg-
több lapjai román és csúcsíves épületeket ábrázoltak. Az államminiszterium 
tiszte eszközölni Francziaország emlékeinek felkeresését, lerajzolását, publi-
cátioját, épentartását és kiegészítését; e czélból levéltárt alakított, melyben már 
1862-ben 2000-nél több épület rajza volt letéve. A kiállítás alkalmával a mi-
niszter 147 épület ábráját kiválasztatta, s 400-nál több lapon kirakatta a „his-
toire du travail" czimü osztálynak a középponti kertet körülvevő egyik felén. 

Mi e külön kiállításban első pillanatra még a nem szakértőt is meg-
lephette, az antik classikai és a középkori épitészet közti roppant külömbség 
volt. Külömbözik itt az anyag, a conceptio, az alakzás, a kitűzött czél, az elő 
állítási technika, s ámbár a középkori épitészet az antiknak vállán áll, azon 
emelkedett: mégis idő folytán annyira eltért szülejétől, annyira eredetileg 
lépett fel, hogy itt valóban uj teremtés van előttünk; s ezen önállóság fő pol-
czát a középkori csúcsíves styl Xlll- ik és XlV-ik századbeli példányaiban 
érte el, melyekben a scholastikusokéval csak némileg rokon, de nem holt és 
szőrszálhasogató, hanem eleven és gyakorlatilag következetes logicával egész 
szervezetét és minden alakját azalap elemből, a csúcsból és csúcs ivböl, láng-
esziileg fejlesztette, s ezért, mig az antik építészetben az oszlopnak megfelelő 
horizontal volt a főirány, ennek ellenében a függőlegest emelte érvényre, ül-
tette ágy szólván az építészeti trónra. — Vannak, kik elfogultság és egyolda-
lúságból, ellenszenyvel viseltetnek a csúcsiv iránt; de ha e styl szervezésébe behat-
ni tanulnának, meggyőződhetnének nem csak kényszerű aesthetikai fejlődésé-
ről, hanem arról is, hogy ezen styl egyedül felel meg éghajlati viszonyaink-
nak, hogy ezt a középkor legbensőbb szükséglete teremtette s hogy ép ezért 
az antik styl, csak melegház növényként tekinthető hyperboraeus tartomá-
nyainkban, végre, hogy a középkori styl, mivel a kezünknél levő mindennapi 
épitészoti anyaghoz alkalmazkodik, teremtményeinek természetesebbeknek és 
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kevésbbé költségeseknek kellend lonniök, sem mint mutatkoznak az antik 
stylok tuldiszitett s mégis holt utánzásai. 

Nem puszta újítási és eltérési viszketegböl tiint. el a középkorban az 
antik oszlop és lépett helyébe a boltozat gerinczét már alól előkészítő tő és a 
bolt oldalfoszitését felfogó tám: hanem egyenesen azért termett meg; mert 
az antik fekirányos vagy épen nyilt ég alatti, hyperithros, templom csekély ter-
jedésével nem érték be többé; nem uj hajhászatából változtatott át az antik 
horizontal irány függőlegessé: hanem azért ; mert a nagyobb tér befedése ma-
gasabbra emelkedő boltot követelt; úgyszintén nem szeszélyesség okozta, a 
római és román körívnek csúcsossá átváltoztatását, hanem azon tapasztalás, 
rnelyszerint a csúcsiv- és bolt emelkedése megfordított arányban áll oldal-
nyomásával ; végre nem esetleg tették az antik roppant kőtörzsök vagy tégla 
tömeg helyébe az apróbb kő darabot, hanem azért; mert vagy a kötörzsöket 
nem szolgáltatta antik mérvekben a vidék, vagy mert a rómaiak pénz- és 
munka erejévol nem birtak a középkoriak, s igy kénytelenek valának olcsóbb 
rendszerhez nyúlni, melylyel a kisebb kődarabból szerkezeit rakás, az úgyne-
vezett petit appareil, kinálkozott. Onnan van aztán, hogy midőn az antik világ 
a nagyszerűséget csak tömeggel és tömörrel birta érzékiteni, a középkori épí-
tészet épen ezen tulajdont képes volt létrehozni sokkal csekélyebb anyag és 
erő felhasználatával, és vájjon nem haladásnak kell-e tekinteni azt, ha cseké-
lyebb eszközzel épen azon, vagy még nagyobb hatást tudunk előteremteni, 
minőt elődeinknek csak nagyobb anyagi erőkifejtés után sikerült létrehozni? 

A szervezet tervezésénél, valamint az antik világ nem élt, ugy nem élt 
a középkor sem algebrával, azonban, mindketteje a geometria rajzbeli útját 
használván, nem lehet tőle, mint sokan szeretnék, a mathematikai eljárást 
megtagadni. 

Középkori épület mintát, mint mondám, egy kis templomon kivül, nem 
láttunk a kiállításon, de a francziáknak nemzeti emlékeik iránti nagy kegye-
letét mutatja az ezen épületek kiegészítésénél észrevehető szorgalom, ügyes-
ség és tüzetes tanídmányozás, mind e tulajdonokkal találkozunk egcsz Fran-
cziaországban, és nem csak Páris régi egyházain. 

A byzanti st.yl nagyobb inérvü mintáját sem mutatta fel a kiállítás, de 
mutatott több példányát azon keleti mohamedan st.yl árnyéklatnak, mely ere-
detét nagyobb részben a byzanti, kisebb részben más középkori keresztyén 
stylnek köszöni. E keleti stylek szervezésénél jellemző a még a csúcsívesénél 
is nagyobb anyagi könyüség, mintha itt az építészeti anyagnak súlya a karcsú 
oszlopzat fölött emelkedő kúpok és boltokban csaknem egészen elenyésznék; 
másrészt jellemző a diszesités és czifrázattali túlterhelés, ugy hogy a gazdagabb 
példányokban alig látunk helyet, melyen a szem nyugpontot találna disznél-
küli falfelületen. Elébbi tulajdonát a mohamedan építészet köszöni a kelet- és 
dél tartományai építészeti anyaga felsöbbségének, hisz onnan hozták már a 
rómaiak is márványaikat és más tündöklő kőnemeiket; különben itt a kiálli-



tás mutatványain működő építészek, a vasat is használván, nem idegenkedtek 
a nyugati világ ujabb vívmányai alkalmazásától sem. 

A czifrázatra, főkép a geometriai disz ezer s ezerkénti alak változtatá-
sára kényszeríti a mohamedant azon ellenszenv, melylyel az eleven idom má-
solása iránt viseltetik, s igy ornamentatióját egészen a nem eleven alakból 
meríti. Itt párosulva jár a képzelő tehetség dús gazdagsága a legjhantasti-
kaibb teremtményekkel, s mutatkozik, az utóbbi értelemben a növény világ 
önkénytes változtatása is, távol a középkori keresztyénség ama bölcs stylisa-
tiójáról, mely minden élő lény iránti rokonszenvből, növényi diszét is ugy 
tudta átalakítani, hogy az, bár távozván természeti előpéldájából, mégis át van 
ihletve egy mindkettőjének teremtését eszközlö életműi törvénytől, ezt követi 
mindketteje, s igy ki kell mondanunk, ha nem létezik is ez vagy amaz styli-
zált virág vagy levél, ez, ha léteznék, építészeti helyének és kitöltési követe-
lése szerint, mégsem létezhetnék másként, nem létezhetnék másként tartós és 
tömör kőanyagához képest. 

A kiállítás keleti minta épületeihez hozzájárul végre Ízletes befestésök is. 
Angliában még nem rég voltak, söt vannak még, kik a szemlátomás világos 
ellentanusága daczára, állítják, hogy a hellenek nem festették bo legalább már-
vány templomaikat nem, nem festették be annál kevésbbé szobraikat, s ime itt 
van a kiállításon a befestett egyptomi építmény és szobor, itt a mohamedan 
népek befestett épülete, tehát csak az e kettő közé eső hellenuek nem tolt volna 
kedve az elevenítő és ragyogtató színben, csak ő gyászolt volna, mint gyászol 
több nép fehérbon, a márvány és mészkő holt szinetlenségébon ?! 

A középkor elmultával, midőn építészete nagyban csökkent, e bajon az 
antik architecturáhozi visszatéréssel akartak segíteni, s ezen visszatérést 
renaissance-nak nevezték, sőt vannak, kik még ma is hiszik, hogy ezen már 
akkor is másod kézből vett utánzást, még a harmadikban, azaz a miénkbon is, 
feltámadásnak tekinthetni, s attól talán még eredetiségét is várhatni, daczára 
építészeti anyagunk, éghajlatunk s viszonyaink egészen külön váló minőségének, 
daczára, hogy minden utánzásnak, minél több kézen mogyen át, annál sápadtabb 
modorrá kell válnia. 

Nagyobb mérvű renaissance-féle mintát a kiállítás nem tartalmazott, de 
e hiányt bőven pótolja Páris maga ; mert ott jelenleg a renaissance uralkodik 
a rococó-nak és baroquenak nagy adagbani hozzá keverésével, e két utóbbi 
még inkább franczia találmány, mint az Olaszországból áthozott renaissaüce. 
Igy emeltek Parisban nagy költséggel több templom kúpot, mely ugyan nem 
dűl be, mint nálunk; de azért még sem valódi renaissance kúp, minőt építettek 
a XV-ik és XVI-ik században. Párisban is, mint nálunk a felső körök építé-
szeti értelmetlensége szabja a törvényt, s ráparancsolja az épitészre a házak és 
utczák roppant unalmas egyenruháját, s igy a mai párisi rendes lakház lak-
kaszárnyává lett, s az erőszak leszállt a magány hajlék nem csak küszöbe, ha-
nem valódi belsejéig. Találkozunk ugyan ide s tova kivétellel, de a mai fran-
czia építészet egészben mégis nélkülözi az eredetiség a jellemzés tulajdonát. 
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Szóllanom kell még a kiállítás fnépitcsz°ti mintáiról, a svéd, norvégi, 
tyrol, orosz ház, istáló és fészerről, s az egyptomi okel vagy bazarról. A svéd és 
norvégi lakház egyszerűen s jól jellemzi e tartományok rendes paraszt házát, 
bár a svédről állítják, hogy ez már dúsabbnak mása, nevezetesen annak, 
melyben Vasa Gusztáv született. E kettőnél bár kisebb mérvű, mégis jobban 
van diszitve a tyroli ház melybon az osztrák kiállítási bizottság telepedett le ; 
de czifrázat tekintetében ezen is messze túl tesz a három orosz faépítmény, 
melynek egyikét egyszerű paraszt háznak nevezik. Ha Oroszországban a kö-
zönséges paraszt ekként fölpiperézett és ily terjedelmes házat laknék, megér-
tenök az orosz nemzet büszkeségét, megéi'tenök, miért tarthatná, mint Vol-
taire Panglos a hazáját legjobb világnak, de másképen áll az ügy, ha a czél-
zatos ámitgatást valódira szállítjuk le, érdekeseknek itt leginkább azon czif-
rázatokat fogjuk találni, melyek eredetiökben nem orosz, hanem tatár előmin-
tákat árulnak el. Ha o ház szomszédságában álló faistállót, császárinak 
nevezzük, nem fogják sokallani gazdag faragott diszeit, de miért mondták 
aztán orosz nemzetinek, s nem császárinak, holott lakosa is két izben a czár 
tulajdon lova volt. — Harthausen és más Oroszországban utazott külföldiek 
munkáiban az orosz nemzeti faépitészet. más alakban jelenik meg, ha nem 
is oly vasárnapiasan, de mégis sokkal eredetibb egyszerűségben. 

Az egyptomi okel vagy bazár kívülről ugyan tégla, de belülről faépüle-
tet mutatott, melyben, az antik inpluvium értelmében egy közepén szabad 
tért pilléres két emeletes karzat fogott körül, a karzat vagy csarnokból nyilt, 
mint pompeji házakban, a lakszobák sora, de a középtér nem volt szabad ég 
alatti, s nem szolgált a négy lejtő nyeregtetőről Iccsörgedező eső viz fogadá-
sára, hanem födve biztosította a lenjárkálót az eső nedve és a nap melege 
ellen. Ezen födött udvaron kivül érdekes és eredetinek tetszett az üveg tábla 
nélküli ablak és erkély faragott farácsozata, valamint változó alakzatával, ugy 
azon körülménynyel is, hogy itt szintén a napsugár csak igen csekély nyíláso-
kon hathatott keresztül a laktér bensőjébe. Itt tehát az éghajlat tekintetbe 
vétele eredeti építészeti módosításokat hozott létre. 

f 
Atalán meg kell jegyeznem,mikép efaépületek kiállítása nem felelt meg 

az attól várt t-mulmányos czélnak, mert a svajczi példányok elmaradta miatt, 
sehol sem győződhetünk meg arról, hogy a faépitészet szervezete egészen más 
törvényt követ mint a kőépitészeté, s hogy, valamint az élőfa koronája arány-
lag kis átmérő tő fölött messzire terjeszkedik minden irányban, úgyszintén a 
faépitészet is megengedi, sőt jellemzésére kívánja, a felső emeletek kiszökését 
az alsókon, A kőtorony felfele futásában keskenyül, gúlává hegyesül, mig el-
lenben a svajczi faház felsőbb részén tágul s fokról fokra nagyobb tért és ki-
terjedést nyer, végre legmagasabb helyén a mindon irányban elterjedő tető az 
alsó kiszökések mindnyáját védő palástja alá veszi, s messze a koalaptól lecse-
pegteti az annak ártalmas esővizet. 
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Bár egyedül a kiállításnak to épülote volt vasból szerkesztve, s bár ezen 
épület, ideiglones voltában, nem tartott igényt valódi művészeti értékre és ér-
demre, legyen mégis szabad pár szóval ezen ujabb építkezési módot is érintenem. 

A múltnak tapasztalata mutatja, hogy a művészetről átihletett korokban 
az építészeti alak mindig kellőleg volt mérve és arányosítva az épitészeti 
anyaghoz, s hol az utóbbi változott, a változást követte az előbbi is. E szerint, 
midőn a vas és az üveg legújabb időbon fellépett lényeges épitészeti anyag-
ként, méltán várhattunk uj alakzásnak, uj épitészeti stylnck keletkezését. 
Azonban e reményünk ez ideig teljesedni nom akar, főkép pedig azért nem ; 
mert az épitészek nem merik az uj anyagot sajátos természeti minőségében 
feltüntetni, s ezért nem is keresik az ezen minőségnek megfelelő idomot. Vas-
sal és vasban még mindig akarnak követ hazudni, vasból készítenek vagy 
antik oszlopot, vagy középkori csúcsivot, melynek mindkettője csak is kő-
anyagból keletkezhetett. Som az antik, som a középkori világ lényeges épi-
tészeti anyagnak nem ismerte el a vasat. Ha tehát a múlttól nem anyagilag 
utánozva, hanem szellemileg akarunk tanulni, sem vas oszlopot, sem vascsúcs-
ivct alkalmazni nom fogunk, hanem felkcresendjük azon alakot, melyet a vas-
nak eldődoink adtak mellékos és segéd alkalmazásában, s itt szemünkbe 
t.ünend a középkori kapuk, szekrények és ládák vas pántozata, dus gazdagon 
stylisált tekercseivel és szabadon mozgó csiga vonásaival, miből átláthatjuk, 
hogy a vas alakjának sajátos eleme nem az egyenes merev vagy rideg, hanem 
a hajlékony kör vagy csiga vonal ; a vasnak épitészeti idoma tehát sokkal 
szabadabb, mozgékonyabb, mint a kőé. Ezen kiviil a középkor más tanúságot 
is szolgáltat. Közönséges szoba padozatán fagerondákon nyugszik a tulajdon-
képoni födözölap, ugy, hogy egész szervezetét láthatjuk, valamint már az ó-
kercsztyén világ is alólról látható tetejét acsthctikailag tudta díszíteni, s nem 
volt szüksége azt eltakarni vagy leplezni; szintúgy művészetileg díszítette 
gorondázatát a középkor is. Mi fagerendázat helyett gyakran vashordozót 
alkalmazunk, de ezt vakolattal szoktuk botapasztani, s igy a tartósabb neme-
sebb anyagot, csekélyebbel s közönségesebbel fedjük el, mintha jó volna arany 
szekrényt megezinezni. E nagy tévedés világosan mutatja korunk teremtési 
erejének hiányát ; a tudomány haladt a művészeti ihlet rovására, a külső ké-
nyelmet mindinkább, a benső aesthetikai sugalmat és követelést minél kc-
vésbbé birjuk kielégíteni, nem bírunk művészetileg teremteni, pedig e terom-
tés egyedül az, melyben az emberi tehetség fő fokán jelenik meg, palma nobi-
lis terrarum, dominos quao vehit ad deos! 


