
W I M I I M M M I I — K'M I I •!• I I —!•••» I I • ! II • II • I • I 1 II • I I I IWI I • ! ! • II • ! ! • II • II • ! ! • IM 

A HÁBORÚ UTÁNI IPARMŰVÉSZET 
ÉS ÉPÍTÉSZET FRANCIAORSZÁGBAN 

ÍRTA BOR PÁL Páris, 1923. november 

íg nálunk és Németország- van az iparművészet fejlődésére (a háború 
ban az iparművészetben előtt ugyanezek az árúházak nem tartottak 
és építészetben egyaránt fenn tervező műhelyt és tucatműhelyekben 
visszakapás tapasztalható beszerzett, ízlésben elég gyatra tucatárúkat 
a bárok és egyéb régi stílű- árultak). Ma a párisi vásárlóközönségnek 
sok felé, addig Francia- javarésze az árúházakban szerzi meg, 
országban, ahol a háború amire szüksége van és időnkint, még ha 
előtt f ő k é p p e n a XVI. nincs is különösebb vásárolni valója, föl-

Lajos korabeli és az empire formák voltak keresi az árúházakat. A „Sálon d'Automne"-
divatban, ma inkább egy, az egyszerűséget ban, melynek évi kiállítása most nyílott 
és célszerűséget kereső (a háború előtti meg (és amely szalon arról nevezetes, 
otthoni és németországi mozgalmakkal hogy benne a képzőművészet, iparművészet 
rokon) iparművészet van kifejlődésben, és építészet egyenrangú helyet foglalnak 
Az egyszerű formák keresését talán a el, sőt a kiállítással párhuzamosan új 
takarékosság hozza magával, mert hiszen zenei, tánc és irodalmi bemutatások is 
Franciaországban is, bár a megélhetési vannak), az egyes árúházak műhelyei 
viszonyok jóval kedvezőbbek, mint az szinte szerepelnek és pedig kiválóbb 
otthoniak, a keresetek nem állnak ugyan- anyaggal, mint egyes magánkiállítók és 
azon viszonyban a megélhetéshez szüksé- oly nevek, mint Follott (Bon Marché), 
ges kiadásokkal, mint a háború előtt. De Dufrésne (Lafayette), Kuhlmann (Louvre) 
míg itt a középosztály még tud néha pl. stb. adják oda legszebb terveiket, hogy 
bútort is venni, nálunk, főleg a kispolgári az egyes árúházak neve alatt mutassák 
osztály, már alig számít vásárlónak. A mi be őket a közönségnek. Vannak árúházak, 
bútorvásárlóink a hadi- és tőzsdegazdagok, melyek 10—15 tehetséges iparművészt 
akik hirtelen szerzett vagyonukat könnyen foglalkoztatnak (pl. a „Primavera", a „Prin-
adják ki díszes bútorokra, azért olyan temps" műhelyei) s ezek a művészek mind 
faragással terheltek, hivalkodók és fény- külön-külön vitrinben mutatják be cserepei-
űzők a mi bútoraink, viszont itt a vásárló- ket, lámpáikat, batikjaikat, újízlésű bábuikat 
közönség kis részét teszik ki ezek a kate- stb. az árúház műhelyének neve alatt 
góriák, a tömeg pedig kispénzű és cél- (természetesen a saját nevüket is melléje 
szerű, olcsó bútort akar. függesztve). 

Az új formákkal dolgozó, modern ipar- Nagy haladás tapasztalható itt az egész 
művészetet a franciák a háború óta szinte iparművészetben a háború óta. A bútorok 
rendszeresen pártolják. Az 1925-ben Páris- meglepően ötletesek, ízlésesek. A hagyo-
ban rendezendő nemzetközi iparművészeti mányos francia művészi ipar: a kovácsolt-
kiállítás alapszabályainak egyik sarkalatos vasművesség, ma is, mint régen, a vezető 
pontja, hogy csak új stílusban tervezett szerepet játssza a francia művészi iparok 
iparművészeti tárgyakat fogadnak el kiállí- között. Kovácsolt vasat a legkülönbözőbb 
tásra. Stíluskópiák, sőt régi stílusban ter- helyeken, a legkülönbözőbb kombinációk-
vezett dolgok eleve ki vannak zárva ban alkalmazzák. Láttam kovácsoltvas-
belőle. A modern iparművészéti stílus tükörkeretet, fali függőasztal-támasztót, vak-
pártolására vall az is, hogy úton-útfélen ablakdíszt, függő és oldalfalra alkalmazott 
nyílnak meg iparművészeti üzletek, melyek lámpatartókat a Iegízlésesebb megoldásban, 
az „Art Moderne" legkülönbözőbb ter- A legeredetiebbek és legszebbek a ková-
mékeinek árusításával foglalkoznak s az, csolt állólámpák, rendesen homorú para-
hogy a nagyárúházak tervező műhelyeinek bolikus íveléssel, porcellán vagy színes 
vezetése a legkiválóbb új stílusban tervező üvegernyővel, melyet szintén kovácsoltvas 
művészekre van bízva. Az árúházaknak dísz borít. (A sötét vas rajz igen jól hat 
ez a kezdeményezése igen nagy hatással a gombafej, vagy paraboloid alakú sima 
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ernyőn.) Az üveg-, porcellán- és cserép-
vázák készítése szintén hagyományképpen 
maradt a mai művészekre. Ezekben is sok 
az új ötlet. Főleg az erős narancs- vagy 
citromsárga színű, megnyúlt formájú üveg-
vázák és a kékesszürke, szintén megnyúlt 
formájú domború, parabolikus metszetű, 
egyszer és kétszer égetett cserépvázák 
szépek. Az interieurökben a színhatások 
finomak. Rendesen valami ezüstösszürke 
vagy fakó drapp színt kombinálnak egy-
egy élénk színnel. A szobákban igen 
ötletes a világítótestek elhelyezése. A vilá-
gítótest rendesen burkolt, vagy a mennyezet 
felé vetített fényű. Gyakoriak a mennye-
zetbe mélyített, homályos üveg mögé rejtett 
villanykörték és a függő csészében lefelé 
színesen, fölfelé fehéren világító lámpák. 
A batik most eléggé divatos itt (terítők, 
nyakkendők, zsebkendők; lámpaernyőt 
nem igen láttam), de ebben a technikában 
a mi iparművészeink jóval több ízlést 
mutatnak, mint az itteniek. 

Az 1925-ös iparművészeti kiállítás sikerét 
nemzeti ügynek tekintik a franciák. Az 
anyagi eszközök megszerzése céljából 
országos sorsjegykölcsönt vettek föl és 
Páris legszebb részét (a Grand Palais, 
Pont Alexandre és Invalides környékét) 
veszik majd igénybe a kiállítás céljára. 
Miután pedig ez a terület még a kiállítás 
megnyitása előtt hosszú ideig el lesz zárva 
a közönség elől, hogy az ideiglenes kerítés 
ne csúfítsa el a város képét és hogy a 
kerítés is hirdesse a franciák művészi 
ízlését, pályázatot hirdettek egy olcsón 
előállítható, ízléses külsejű kerítés meg-
tervezésére. Reméljük, hogy a mi művé-
szeink is nemzeti ügynek fogják tekinteni 
a párisi kiállítás magyar részének sikerét 
és már most hozzálátnak a kiállítási 
anyaguk előkészítéséhez. 

Stílus szempontjából igen érdekes az új 
francia iparművészet fejlődése. Kölcsön-
hatás mutatkozik a legújabb, úgynevezett 
forradalmi művészi törekvések és az ipar-
művészetek között. A „Sálon d'Automne"-
ban, ahol a képzőművészetek és az ipar-
művészet együtt, sőt néha kombinálva 
szerepelnek, határozottan tapasztalható, 
hogy a sokat gúnyolt kubizmus hatott 
legerősebben a most divatos díszítő for-
mákra. Picasso egymásfölé ragasztott kivá-
gott síkjaiból az iparművészek igen szép 
szövet- és tapétamintákat terveztek, a 
kubista szobrászok összevisszaszabdalt 

gömb-, kúp- és kockatesteiből pedig igen 
ízléses stukkatúr és kődíszeket. Ez persze 
nem jelenti még azt, hogy a kubizmus és 
a többi új művészi mozgalmak az ipar-
művészetben végezték pályafutásukat. A 
kubista művészek ma is változatlan hév-
vel kutatnak tovább az ismeretlen formák 
világában. Azzal a különbséggel, hogy a 
mai kubisták kevésbé analitikusak és 
objektívek. Távolabb térnek a természettől 
(ha természetet adnak sematikusabbak, 
összefoglalóbbak), mind absztraktabbak 
lesznek. A kubista formakutatásoknak 
(különösen ami a szobrászatot illeti) egyik 
leglényegesebb eredménye a jövőben, 
legalább ahogy én látom, az lesz, hogy a 
talált absztrakt formakincsükkel ismét egy 
nem célzott művészetet fognak megtermé-
kenyíteni : a szobrászati kubizmus forma-
eredményeivel egy új építészeti stílus elő-
futárja. 

Az építészetben is sok érdekes kísérlet 
történt a háború óta egy új stílus irányában. 
Természetesen a vasbeton a kísérletek 
anyaga. Miután pedig a vasbeton termé-
szeténél fogva igen sok szabadságot enged 
meg a tervezőnek, igen sok alkalmat is 
ad tévedésre. így a St. Pierre de Mont 
Martre nevű párisi templom (építője Bődet) 
talán a legcsúnyább, amit valaha betonba 
építettek. (Jó példa arra, hogy hogyan nem 
szabad a betont fölhasználni.) Az épület 
5x15 cm. méretű lapos oszlopokon nyug-
szik, amely oszlopok gótikus ívben egyesül-
tek a tetőben. A lapos oszlopok és ugyan-
csak lapos gerendák úgy hatnak,, mintha 
fából vagy papirosból volnának. És hogy 
még jobban hangsúlyozva legyen az épület 
papírszerűsége és kis súlya, 4 m.-el a 
föld felett kb. egy méter széles ablakcsík 
vonul végig, melyet csak a vékony oszlopok 
szakítanak meg. Az embernek az a benyo-
mása, hogy a felső résznek nincsen súlya 
és a levegőben lóg. 

Két másik betontemplom építője szintén 
nem találta meg a betonépítészet helyes 
útját. Az egyik bizánci stílust utánoz (rue 
de la Tömbe d'Issoire) és így beton-
előnyeit csak mint technikai könnyebb-
séget használja ki, de esztétikai megoldás-
ban egy kőstílus mögé rejti. A másik (egy 
mohamedán mecset épületének épitésze) 
szintén csak váznak használja föl a vas-
betont és elrejti azt nem hordó kőívek és 
fapillérek mögé. Igaz, hogy ez utóbbi eset-
ben bizonyos vallási tradíciókat kellett az 



építésznek (egyik építője egy Frisch Vilmos 
nevű magyar építész) tekintetbe venni (a 
templomot a francia kormány építtette a 
Párisban élő mohamedánoknak), de talán 
még így is jobban érvényre juthattak volna 
a betonépítés anyagadta előnyei. Ennek 
a templomépítésnek iparművészeti szem-
pontból van egy érdekessége. A francia 
kormány a mohamedán hagyományokhoz 
híven a díszítőmunkát benszülött templom-
építő arabokra bízta, akik a gótikus templom-
építő művészekre emlékeztetően bámu-
latos ügyességgel faragják fába és gipszbe 
a legcsodálatosabb arabeszkeket minden 
előrajzolás nélkül, mindegyiket másképpen, 
előttünk, európaiak előtt ismeretlen, gazdag 
formakitaláló fantáziával. Ugyancsak ott 
helyben készítik el kézi kalapáccsal az 
udvar körülburkolására szolgáló mozaikot. 
Hihetetlen türelemmel, néha hetekig kala-
pálva az egy-egy falburkolatrészhez szük-
séges anyagot. 

Betonépítés szempontjából a legfonto-
sabb újabb épülete Páris környékének 
a Perret testvérek által épített Rainsy-i 
templom. Az épület négy, hat oszlopból 
álló oszlopsoron nyugszik. Az oszlopok 
12 m. magasak és 40 cm. szélesek (az 
oszlopkeresztmetszet nem kör, hanem 
profilos rajz). Az építés úgy történt, hogy 
először fölépítették az oszlopokra a három 
ívboltozású tetőt és a külön 20 oszlopon 
nyugvó tornyot és csak azután vonták körül 
az egészet a külső fallal, amely így semmi-
féle szerkezeti fontossággal nem bír, csak 
az időjárás viszontagságai ellen védi az 

épület belsejét, mint egy sátorfal. Miután 
a külső falnak teherviselő szerepe nincsen, 
teljesen a tervezők művészi ízlésétől függött 
a megoldása. A Perret testvérek az egész 
falat végig kockákra bontották és színes 
üvegablakokkal és üvegképekkel födték. 
A hatás egész szokatlan. Az ember alig 
érzi magát épületben, inkább valahol egy 
eléggé sűrűn lombozott erdőben. Kétség-
telen, hogy ez a térmegoldás megfosztja 
az épületet a súlyától, mert hiszen a teher-
viselő oszlopok oly vékonyak és magasak, 
hogy szinte elvesznek a térben, de ki tudja, 
hogy ez a könnyedség nem lesz-e egyik 
fontos tulajdonsága a jövő betonarchitek-
turájának, mert technikailag semmi kifogást 
ellene tenni nem lehet és esztétikailag 
meg előbb-utóbb meg tudjuk majd szokni 
azt, hogy az épületeknek, belső tereknek 
nem kell föltétlenül nagy tömegekből állók-
nak lenniök, nagy súlyt értékeltetniök. 
Egy nevezetessége még ennek az épületnek, 
hogy minden belső díszítése, még maga 
az oltár és a szószék is teljesen betonból 
készült és ott helyben formáltatott. Az 
egész épület elkészítése 13 hónapot vett 
igénybe és 475.000 frankba került, mi a 
kőépületekhez képest árban és időben 
egyaránt igen nagy különbség. Hibája, a 
betonnak régen felrótt hibái: a vékony 
fal (miután Franciaországban az időjárás 
enyhe, itt ez nem játszik szerepet) és a 
visszhangosság. A visszhangosság sem volt 
ebben az esetben nagy kárára az épület-
nek, mert legalább kis orgonával igen nagy 
zenei hatást lehetett elérni. 

A MONZAI IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
ÍRTA GRÓH ISTVÁN 
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e l s ő - I t á l i a már megért 
néhány kiállítást, részt-
vettünk mi is a nemzetek 
versenyében a háború 
előtt Torinóban, Milánó-
ban meg Velencében, de 
nékem úgy tűnik fel, hogy 
ennek a mostan rendezett 

kiállításnak mintha mélyebb okai volnának. 
Mintha az ifjú Olaszország sóvárogva az 
oktatás, a művészi új után, a nemesebb 
önzéstől vezettetve, vizsgálóbb szemmel 
fürkészné a vendégül látott nemzetek be-
küldött dolgait. .Hogy Itália tanulni akar, 
hogy nagy arányokban fejlődő iparművé-

szete keresi az új utakat, impulzust vár, 
azt éppen Milánónak, a megnövekedett 
birodalom legéletrevalóbb városának a 
társadalma mutatja. 

Céhbeli férfiak, mindazok, akikkel érint-
kezni alkalmam volt, újra meg újra fel-
vetették azt a kérdést, mi legyen most, 
mit teszünk mi, mit cselekedjenek ők a 
klasszikus régi formák és a modern áram-
latok nagy harcában. Olaszország meg-
lehetősen elmaradt Középeurópa mögött 
stílusfejlődés dolgában és törekvéseik, 
stíluskeresésük emlékeztet a mi húsz-
huszonöt évvel ezelőtti erőlködéseinkre. 
Mi, akik rettenetes iskolán mentünk azóta 
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