
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 

í 



által, bizonyos nyugalommal, a tisztán 
látó, mondhatni csalódott ember józan-
ságával, de jóakarattal nézzük ezeket a 
törekvéseket. Íme, öregekké váltunk az ifjú 
Itália mellett. 

Igaz, be kell vallanunk, ők is csalódtak 
bennünk egy kevéssé. Nagyon jól emlé-
keznek még az 1906. évi milánói magyar 
kiállítás hatalmas méretű és művészi 
installációjára, meg arra a gazdag anyagra, 
amit a virágzó Magyarország küldött ki 
egykor. Most szerényen jelentünk meg, 
talán legszerényebben az idegen kiállítók 
közt. Bemutatott anyagunk legjelentősebb 
részét az Iparművészeti Iskola és a Fő-
városi Iparrajziskola anyaga képezte, ezért 
nehéz az összehasonlítás, a párhuzamnak 
megvonása a többi nemzetekével, akik 
viszont csak igen keveset mutattak be 
szakiskoláik munkáiból. Hogy pedig az 
iskolának józannak, konzervatívnak, alapos 
tudástnyújtónak kell lennie, azt beismerték 
még a legmodernebbjeik is. 

Mert a modernség felé való hajlandóság 
erősen érvényesült a kiállítás szervezőinek 
munkájában. Külön termet adtak a Futu-
ristáknak és megcsodáltatták vélünk az 
ebbe összehordott furcsaságokat csak úgy, 
mint ahogy a nagy világkiállítások közön-
sége megbámulja az ilyenkor csapatosan 
jelentkező exotikumokat: asanti néger, 
indiánus és eszkimó truppokat. 

A legmodernebb iránynak ez a feltűnő 
megbecsülése egyik jellemző vonása a 
kiállításnak. A másik a népművészet 
favorizálása. Itália most fedezte fel, hogy 
népművészete is van — textiliák majd 
mind — és nagy bőségben mutatta be a leg-
elmaradottabb tartományainak, Szardíniá-
nak és Délolaszországnak csipkéit és 
hímzéseit. De élt ez a törekvés a többi 
kiállító nemzetekben is. Románia úgyszól-
ván kizárólag népies szőttesekkel állott 
elő; Csehország szép kollekcióban mutatta 
be a kisajátított felsőmagyarországi nép-
művészetet és a mi gyűjteményünkben is, 
az, ami a legjobban megmaradt a közönség 
emlékezetében, az a Leszkovszky György 
által festett magyar mennyezet volt nép-
művészeti osztályunkban. 

Ez a primitív anyag mind az újítókat 
támogatja; hallgatva mutatnak rá : íme, a 
nép már szakított a klasszikus úri művé-
szettel, új ízlést teremtett magának a maga 
lelkéből merítve, tegyük ugyanazt mi is. 
Itt jegyzem meg, hogy az olasz városi 

nép, elsősorban Milánó lakossága, leszá-
mítva a legfelső, mondjuk ezer embert, 
nem akar tudni semmiféle stílusbeli 
forradalomról és hidegen nézi végig az 
olasz modernisták csinálmányait. A boltok 
tele vannak bútorokkal, a Lajosok stílusá-
nak édeskés, elolaszosított formáit mutatja 
mind és színes, aranyos a legtöbbje. 
Képesek bearanyozni a hajlított fából 
készült nádfonatos széket, fástól, fonatos-
tól. Sehol a kirakatokban, beleértve a 
világhírű Galleria fényes üzleteit is, modern-
stílű dolgokat nem láttam és az a bútor-
raktár, amit az IOKSZ kötelékébe tömörült 
magyar mesterek töltöttek meg a Corso 
Venezián, még talán a legmodernebb 
anyagot mutatja be a milánóiaknak. Igaz, 
aranyozatlan és festetlen a mi kiküldött 
bútorunk mind s csak kevéssé alkalmaz-
kodik az olasz ízléshez, amit meg is érez 
az üzlet forgalma. 

Vissza kitérve a kiállításra, be kell 
ismernünk, hogy a legmodernebb anyagot 
a nagynevű, nagymultú egyes olasz váro-
sok szolgáltatták, amelyek éppen multukra 
való hivatkozással, külön-külön csoportban 
jelentek meg a kiállításon. Egymásután 
következnek Róma, Firenze, Bologna, 
Venezia stb. Erős akarás él mindegyikben 
s bár eddig külön stílusbeli vonásokat 
alig állapíthatunk meg bennük, minden 
ideálistában él a remény, hogy valaha 
virágzó iparművészetet fognak teremteni, 
akárcsak a csinkvecsentó idejében. 

A vendégül megjelent nemzetek között 
legelőbb a francia csoport. Keveset állítottak 
ki, ritkásan helyezték el bemutatott dolgai-
kat, nem úgy, mint mi, akik még minden 
kiállításunkon elborítottunk minden helyet 
és teleaggattunk minden falat. A francia 
anyag, mondom, kevés és technikailag 
tökéletes. Stílusukon minden modernség 
mellett is bizonyos tartózkodás látszik, 
mondhatnám úri leplezése a tétovázásnak, 
rideg előkelőség, ami végigvonul apró 
dolgaikon, teszem azt könyvtábláikon is. 
Legmodernebbek — és ez áll nemcsak 
rájuk, csehekre, belgákra és osztrákokra 
is — a szobraik. Asszír, hindú és mexikói 
hatások ösmerszenek meg ezeken a szobro-
kon. A bútorformák ellenben feltűnően 
konzervatívok és az a néhány bútor, amit 
bemutattak, a bidermayer klasszicizmus 
alapján terveződött meg. 

Valamivel merészebbek a csehek, plaszti-
kájuk szinte betege a modernségnek. Többi 



2 dolgait ennek a régi i p a r o s á l l a m n a k 
I becsessé teszi a tökéletes technika. Pompá-
j sak üvegeik, szövetjeik, de újat nem ad-
* nak. Bőrkötéseik csak modernek, nemzeti 

íz nélkül. Grafikusaiknak a fele kubista. 
Általában megállapíthatjuk, hogy a régeb-
ben erős nemzeti jelszavakkal indult cseh 
iparművészet képtelen volt régi, magáénak 
mondott formáit bevinni modern ipar-
művészetébe. Még a csipkéitől is többet 
vártam. 

Í Ausztria, jobban mondva Bécs, Páris után 
- Európának második kulturális centruma az 
i iparművészetben, szintén régi ízlésének 
t kontrollja alá helyezte modernistáit. Itt is 
I a plasztika az, amely affektáltan primitív 

Íés ami a legkülönösebb, ezt a primitívséget 
átvitték kerámiai technikáikra is. 

Í Norvégia üvegjei és kerámiái igen 
érdekesek. Erősen keresik ők is az új 
hatásokat. A svéd szőttesek szépségeit 
ismerjük máshonnan; hatásuk nem csök-
kent ebben a déli környezetben sem. 

A magyar osztály dolgairól írnom alig 
kell, hisz ismerjük őket mind, leszámítva 
talán az iskolai anyagot, de ezt is megláthatja 

közönségünk az Orsz. Iparművészeti Iskola 
anyagának az 1924. év tavaszán rendezendő 
kiállításán. Legmaradandóbb lesz Milánó-
ban a magyar bútor, meg Zsolnay kerámiái-
nak hatása. Mind a kettőt nemcsak a kiál-
lítás, hanem a rendszeres kereskedelem, 
külön-külön bolt terjeszti. Kiállított népmű-
vészeti anyagunkat, mondom, megbecsül-
ték, noha nem is a legkiválóbbat mutattuk 
be, benn pedig a városban, a Dom-téren 
fel-feltűnik a kirakatban a matyó-hímzés. 
Drágán adják, nyolcvan-százhúsz lírát kér-
nek egy kis térítőért. Jól nyilatkoztak a 
magyar bronzokról, aTurán szőnyegeit kissé 
szomorúszínűeknek találták, amiben igazuk 
is volt. 

Egészben véve ezen a kiállításon sok 
minden volt, ami részletekben okulá-
sunkra szolgált, de azt hiszem, mégis 
tőlünk tanulhattak többet, elsősorban az 
olaszok és Milánó szakemberei, akik igen 
alacsonyrendű iparoktatási intézeteik fölé 
most szervezik meg a monzai királyi 
kastélyban, tehát a kiállítás födele alatt 
első, európai értelemben vett iparművészeti 
iskolájukat. 

AZ IPARMŰVÉSZÉT ERKÖLCSE 
IRTA NÁDAI PÁL 

z olvasó, kivált ha maga 
is iparművész, bizonyosan 
tágrameredt szemmel fogja 
nézni e két szót: iparmű-
vészet és erkölcs. Mint két 
egymást kizáró, más-más 
világtájról való fogalom 

néznek egymással farkasszemet e szavak. 
Iparművészet és erkölcs? Nem hidegeb-
bek-e egymáshoz, mintha azt írnám le: 
nagyváros és lélekharang. Vagy azt, hogy: 
záróra és hajnali ájtatosság. Hiszen van-
nak még ezüstös harangfoszlányok elvétve 
az autószirénák búgása felett. És vannak 
reggeli mámorosok is, akik olykor fel-
verik álmából a sekrestyést. De amilyen 
múzeumi ritkaságok ők, oly idegenek egy-
máshoz : az iparművészet és az erkölcs. 

Vállalkozzam-e, hogy karácsony heté-
ben, az ájtatosság hangulatában, újévre 
kelve, a friss kaszálók új illatát érezve, 
litániát olvassak avult erkölcsi olvasmá-
nyokból? Idézzem-e az apostoli ősz fejet, 
az oxfordi katedra tudósát, a nemzetgaz-
dát és művészetmagyarázót, John Ruskint, 

aki az iparművészi alkotás lényegének 
érezte a magasrendű emberi etoszt, mint 
valaha Sokrates a jó és szép legfelső tel-
jességének virágbaszökését várta az igaz-
ságtól. Negyven év szállt el Ruskin felett, 
vagy nyolcvan esztendő? Tömeggyártó 
gépek és rotációsok, izzadt munkások rajai 
és kormotontó gyárkémények állnak a 
művészi alkotómunka csatamezőin, nem 
liliomoskertek, bogárhátú munkásházak, 
nyájas szövőszékek és idilli kertvárosok, 
mikről ő álmodott. S mégis örökké igaz 
maradt, hogy az iparművészethez lelki 
tisztaság kell, kevély hit és alázatos szív. 

Tíz év óta, tizenöt év óta ebből minálunk 
nem látni semmit. A kisvárost megette a 
nagyváros, a szövőszéket a nagyipar, a 
béke erkölcseit a háborúk és forradalmak, 
az iparművészt pedig a dandyzmus, az 
életművészet, a hadimilliók és egyéb cafa-
tok. Nem kell azt hinni, hogy ez szükség-
képpen van így, hogy ez történelmi kény-
szerűség, predesztináltság, vagy hogy az 
iparművészek szabad akaratának a sorstól 
való fejlődöttsége. Ugyanazon tíz év alatt, 


