
A PÁRISI IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
STÍLUSKRITIKÁJA 

ÍRTA BOR PÁL 

z évek óta tartó forrongás, 
mely ma már a művészetek 
minden ágára kiterjed, 
lassankint egy mindent 
átfogó stílusmozgalommá 
növi ki magát. A forron-
gásra a legjellemzőbb a 

festészet és szobrászat tizenötéves átala-
kulása, mely a kubizmusnak, expresszio-
nizmusnak, stb. nevezett mozgalmakkal 
kezdődött és új művészetet hirdetve, 
lényegében nem volt egyéb, mint az év-
századokig a természet formái alá rendelt 
abstrakt, képzeletformának a természet 
formái fölé való kerekedése: a tiszta forma 
újjáéledése.Tehát stílusmozgalom. A képző-
művészetnek ezt az átalakulását ma már 
mindenki megérti és értékeli. 

Az építészet és az iparművészet forron-
gása 25 évre nyúlik vissza. Miután ezeknek 
a művészeteknek az abstrakt forma a 
primár formája, tehát ezeknél a stílus-
keresést rögtön felismerték s a mozgal-
mak a stíluskeresés jegyében zajlottak le. 
A párisi iparművészeti kiállítástól a közön-
ség és a kritika egyaránt az új XX-ik 
századi stílus végleg kialakult és egységes 
képét várta, de mi sem természetesebb, 
minthogy ez a kiállítás is csak egy fej-
lődési fok a stílus kialakulásában, hogy a 
stílus, amit hozott, egyáltalán nem lezárt 
és lehiggadt, hanem erősen magán viseli 
a kísérlet jellegét. 

Az 1900-as világkiállítással kapcsolatban 
beszéltek Párisban legelőször új stílusról. 
„Art nouveau"-nak nevezték : akkor azt a 
stíluskísérletet, — körülbelül a mi szecesz-
sziónknak felel meg, — mely jó időre 
gyűlöletessé tett és lejáratott Francia-
országban minden modern stíluskísérletet. 
Miért? Mert épúgy mint a mi szecessziónk, 
nem mélyen gyökeredzett a dolgok lényegé-
ben, hanem külső formákkal akarta az új 
stílust megoldani. A régi házat, a régi 
bútort stb. átdíszítette új ornamentikával: 
az ornamensből, mi több síkornamensből 
akart építészeti formát csinálni s gyakran szárú 

a díszítőforma miatt változtatta meg a 
falnak, a bútornak, az iparművészeti tárgy-
nak az alapformáját. — Ezt a stílust azért 
kell a kiállítással kapcsolatban fölidézni, 
mert még mindig vannak tervezők, akik 
átaludva az elmúlt 25 évet (talán közben 
régi stílusokban tervezve), ma kihantolják 
ezt a stílust és ennek a szellemében akar-
nak modernek lenni. Éppen a kiállítás leg-
reprezentatívebb helyein: a Pont Alexandre 
IÍI-on és a Invaíides előtti főúton állanak 
a legborzasztóbb ilyen szellemű dolgok. 
Dufresne boltsora a Pont Alexandre-on a 
legtipikusabb példája az ornamentikára 
alapított építészetnek (a felső-sziluettjét 
egy ornamentális vonal adja meg), azután 
Sauvage boltjai, melyeknél az ezüst és 
piros díszítés a lakkozott feketén, színével 
és formáival teljesen megöli a mögötte 
levő épületet. Hasonlóképpen borzasztóak 
a főutat díszítő pirosra, zöldre és egyéb 
rikító színre festett lótuszvirágot utánzó 
oszlopok, a stilizált virágra emlékeztető 
elárusító kioszkok stb. stb. 

A szecesszióval szemben a legkövet-
kezetesebb reakció a tiszta kubisztikus és 
kerek térformák hangsúlyozása. Ebben a 
szellemben épült a kiállításnak egynéhány 
igen sikerült alkotása. A Patout építész 
tervei szerint készült „Pavillon du Collec-
tionneur", mely felfelé lépcsőzetesen kes-
kenyedő kockákból áll, hátul kapitelnélküli 
oszlopokon nyugvó alkóvval és nagy 
négyszögletes ablakokkal. A Bon Marché-
árúház épülete, melynél a lépcsőzetesen 
keskenyedő kockák két oldalt vannak 
(kissé kartónskatulának hatnak). A sévres-i 
porcellángyár két pavillonja stb. Ezeknél 
újszerűbb a Mallet-Stevens tervei szerint 
készült turisztikai pavillon, melynél már a 
belső konstrukció is érvényesül a külső 
formák kialakulásánál. Az egész négy 
mélyre leásott oszlopon nyugszik (a falak 
egyébként egyáltalán nincsenek beásva a 
földbe) s egy igen különleges tornya van 
(két egymást keresztező betonlap egyen-

kereszt keresztmetszettel s felül-
H 

Magyar Iparművészet 1925. 
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| alul vízszintes betonlapokkal merevítve), fal síkját kevésbé töri meg és kevésbé 
f A betonlapot, vízszintesen és függőlege- kelti a valóság illúzióját. Esetleg egy külön-
I sen helyenkint díszítőcéllal is alkalmazza leges technika igénybevételével: színes 
• Mallet-Stevens. Érdekes a dán pavillon, üveggel vagy mozaikkal. A falfestés meg-
§ melynek alaprajza négyzet- és emelet- oldatlansága annál szembetűnőbb, mert 
(magasságban keresztalakúvá tagolódik a mai úgynevezett modern festészet 

úgy, hogy a négy sarkon négy felülvilágított (kubizmus) egész szelleménél fogva készen 

Í helyiség keletkezik. Még sok ilyen és adódik a felület dekorálásra és a kiállítás 

hasonló szellemű épület és sok ilyen francia zsűrije mintegy hermetice elzárkózott 
(szellemű modell és terv van kiállítva, attól, hogy ilyenféle dekorációk kerüljenek 

sokszor a legfantasztikusabban megkon- a falra. Pedig ugyanakkor az osztrák, 
struált belső tagolással. lengyel, cseh iparművészeti iskolák növen-

A dísz ezeknél teljesen hiányzik, mi dékei elég nagy számmal állítanak ki 
kétségtelenül jobb, mint a rosszul meg- ilyen szellemű iskolai munkákat, miből 
oldott díszítés, de a hatás néha igen kopár kitűnik, hogy ezekben az országokban 
és szegényes. Ezért sok mindenféle módon előbb megértették a modern művészet 
megpróbálták ezeket az egyszerű sima- díszítő jellegét, mint Párisban, ahonnan 
falakat díszíteni. A franciák sokszor a pedig ezek a mozgalmak kiindultak, 
külső falra festett, tarka, sok aranyozású A franciáknál ilyen szellemű díszítést csak 
és ezüstözésű síkdíszítéssel (sok esetben a szőnyegmotívumokban és a kerámiákon 
szecessziós szellemben stilizált virágokkal) látunk. A dekoráció általában éppúgy mint 
próbálkoznak, de ennél talán jobban hat az építészetben, az iparművészet legtöbb 
az üres forma. Szerencsésebb a Bon ágában háttérbe szorul a tiszta konstruktív 
Marché épületén alkalmazott megoldás forma mögött s ma már Pierre Charreau 
(az egész falon egyenletesen elszórt plasz- konstruktív, tiszta arányra redukált dísz-
tikus motívum), mert nem zavarja a formát, nélküli bútorai és a tiszta formát csak 
Még érdekesebb és jobb Hoffman osztrák kívülről szervetlenül díszítő skandináv 
pavillonja, melynek fala hullámosított porcellánok a tipikusak, 
felület, vízszintes megtörésekkel. Ezen A kiállítás alapján tehát összefoglal-
azután szeszélyesen elszórva az épülettől hatjuk az új stílus fejlődésének különböző 
szinte teljesen függetlenül, felírások és fázisait. Első fázis az épületnek és ipar-
motívumok. Ebben az esetben a dísz művészeti tárgynak a sík és térornamens 
egyáltalában nem zavarja az építészeti alapján való újjáformálása, mely stílusról 
formát. Hasonló szellemű a lengyel és svéd méltán hihettük, hogy már megszűnt létezni, 
pavillon is, bár ezeknél a motívumok Második fázis: Az alapfogalmakra leegy-

J stílusban erősen emlékeztetnek a barokkra, szerűsített építészeti forma, mely a tisztán 

ÍA falra festett díszítmény stílusa és el- konstruktív, néha műszaki jellegű épí-

helyezése még nagyon megoldatlan. tészetbe megy át. Ez az utóbbi belülről 
Egy másik megoldatlan kérdés a falra bontja meg az épületek megszokott for-

festett vagy odaalkalmazott kép és szobor máját. (Az iparművészeti tárgyaknál, főleg 
kérdése. A külső falra festett naturalista bútornál szintén megfigyelhető ez a ten-
képek nagyobbára nem hatnak jól. A „Cour dencia). A háborúelőtti német célszerűségi 
d'honneur"-t körülvevő falon embermagas- forma a falsíkot alig bontotta, a mai 
ságban vannak erősen plain air- hatású konstruktív építészet csak kezdő fázisában 
naturalista freskók (illetőleg vászonra festett volt egyszerű, ma már egész fantasztikus 
és felhelyezett olajképek : ezek a műterem- szabadsággal formálják az épületeket 
ben festett képek már a priori nem lehetnek (különösen a kiállított tervek érdekesek); 
a falhoz kellőképpen alkalmazkodók), nem tartják be sem a megszokott emeleti 

ÍDe egyébként is zavaró ezeknek a képek- beosztást, sem a négyszögletes alaprajzot, 

nek a hatása, mert megbontják a falat hanem konstruálnak a belső kényelem 
| és az ember összezavarja a plain air- szempontjával és a neki megfelelő néha 
j hatású képeket és valóságban ott sétáló eléggé nyugtalan külsővel. A harmadik 
| embereket. Azt hiszem ez nem lehet a fázisban már díszítő elemek is szerepelnek 
! faldíszítés helyes megoldása. Talán a a tiszta konstruktív forma mellett. Érdekes, 
| naturalista ábrázolásnál helyénvalóbb hogy a háborúelőtti konstruktív hatású 

volna egy elvontabb ábrázolás, mely a díszítés szinte teljesen eltűnt s az épü-
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leteken és iparművészeti tárgyakon levő 
dísz nagyobbrészt teljesen független az 
épület és iparművészeti tárgy architek-
túrájától. Mintha szeszélyesen rá volna 
ragasztva. Hogy vájjon ez a megoldás az 
utolsó szó-e az új stílus fejlődésében, azt 

nem lehet tudni. Annyi bizonyos, hogy össze- } 
hasonlíthatatlanul esztétikusabb hatású, ! 
mint az új stílus keletkezésének első fázisá- j 
ban megkísérelt ornamens-építészet és ipar- • 
művészet, mert legalább a hosszú küzdelmek I 
árán kivívott tiszta formát érintetlenül hagyja. • 

sp K R Ó N I K A JP 

l^ÖSZÖNET. Abból az alkalomból, hogy ő Fő-
méltósága, a kormányzó úr kormónyfőtanócsosi 

címmel tüntetett ki, sokan kerestek fel üdvözletükkel 
és jókívánságaikkal Budapestről, a vidékről, sőt a 
külföldről is. Fogadják a t. barátaim és jóakaróim 
ez úton is szívből fakadó hálós köszönetemet jóleső 
szíves megemlékezésükért. 

Györgyi Kálmán. 

REGIONÁLIS IPARMŰVÉSZET. Annak a művé-
szeti politikának, mely a nagyvárosokból decen-

tralizálni akarja az iparművészetet, csak egyetlen 
egészséges formája lehet, az, amely egy-egy vidék 
sajátos kézműipari hagyományaival vet számot. Ha 
ilyen helyen egynéhány iparművész telepszik le és 
számolva a tradíciókkal, megnemesíti és új szellemben 
folytatja a régi iparágakat, ez mindig kedvező mű-
vészi eredményt jelent. így cselekedett néhány év 
előtt például Offenbachban Eberhardt Hugó. Annak 
a kis német városkának ősidők óta erősen bőripari 
jellege volt. Eberhardt tehát egy modern szellemű 
iparművészeti iskolát létesített ott, amelyben a 
növendékek az erőteljes grafikai képzésen kívül a 
bőrnek mindenféle ízléses megmunkálását is meg-
tanulhatták. Bőrládákat, dobozokat, kézitáskákat 
csinálnak s igen szép könyvkötőmunkákat. Ennek 
az utóbbi szakmának a tanítója, Wiemeler Ignác 
különös gyengédséget tud belenevelni növendékeibe 
a bőr nemes anyaga iránt, melynek minden szép-
ségét meg tudják szólaltatni. Kivált a német Messé-
ken voltak eddig is nagy sikereik. Minálunk is meg-
indult egy ilyen igen helyes kezdeményezés Muhits 
Sándornak, a kiváló grafikusnak és iparművésznek 
jóvoltából. Muhits a miskolci művésziskolai növen-
dékekkel a közeli vidékek népművészeti hagyo-
mányait igyekszik felújítani hímzésben és kerámiá-
ban. Ezektől a kísérletektől sokat lehet remélni, 
mert ha tekintetbe vesszük, hogy milyen nagyszerű 
tőke egy vidék régi jó márkája s hogy ez mennyire 
jövedelmező még azoknak a kontároknak is, akik 
csak ártanak a régi hírnévnek, akkor azt kell hinni, 
hogy a kitartó művészi munka végül erkölcsileg és 
anyagilag is meghozza a maga gyümölcseit. 

A JÖVŐ GRAFIKUS-NEMZEDÉK FELADATAI. 
Itt az ősz, a gyümölcsérlelő, reményduzzasztó 

és iskolakapukat nyitogató ősz. Ilyenkor szoktak 
a pályaválasztási vezércikk-tanácsok megjelenni a 
különböző napi- és szaklapokban s ilyenkor vetik 
a buzgó publicisták minden erejüket latba, hogy 
minél több ifjú erőt kecsegtessenek a produktív, úgy-
nevezett „ipari" pályák előnyeivel. Ez készteti e sorok 
írójót is arra, hogy a fiatal magyar iparművész-
nemzedéknek a grafikai pólyákra való tódulósát 

ajánlja. A grafikának ugyanis két oldala van. Van 
egy úgynevezett képzőművészeti grafika, amely abból 
áll, hogy valaki csinál egy szép rézkarcot, azt elviszi 
egy műkereskedőhöz, aki azt elvállalja bizományba. 
Azután kiteszi a kirakatba és még egy félóra sem 
telik bele, már jön egy detektív és viszi a rézkarcot 
a rendőrségre. Á grafikusból röviddel ezután híres 
ember lesz és ha a műveit el nem adja is, de jónéhány 
újságba s még több aktára rákerül a neve. De van 
a grafikának egy másik ága is, az úgynevezett 
„üzleti grafika". Ez — mint a neve is mutatja — 
bizonyos mézesmadzag az ifjú nemzedék számára. 
De sajnos, a méze azé az üzletemberé, aki vele 
boltot csinál, míg a madzag rendesen az ifjú művész-
nek jut. Ennek az ágnak több hajtása van. így 
például a fiatal grafikus, akinek elődei még pár 
év előtt könyvfedeleket rajzoltak s a halhatatlan költők 
lapjaihoz készítették a Buchschmuckokat, most azt 
a megtisztelő felszólítást kapja egy mozivállalattól, 
hogy írjon neki piros keretbe fekete betűkkel reklám-
szöveget naponta a színházajtó fölé. Ugyanez ebéd-
kosztot is jelent, ha az ajánlattevő nem mozista, 
hanem vendéglős. Már sokkal jobb sora van annak 
a grafikusnak, aki ambícióit abban éli ki, hogy a 
sajtó számára dolgozik. így például írhatja az utolsó 
lóversenyfutamok eredményeit reklámírással a kirakat 
számára. És ha „bekerül" a lapba, csinálhatja a 
rejtvényrovat értékes és művészi grafikai műremekeit. 
E minőségben rajzol sündisznót, zsemlyét, csizmát 
e 3 rajzban, aszerint, hogy az idők szelleme mit kíván 
a nevezett rovatban. Ha azonban a grafikust a 
nagyobbméretű síkok érdeklik és a falfelé gravitál, 
mint Lionardo vagy Michelangelo, akkor errefelé 
is megnyílnak az útjai. Ilyenkor kapóra jön egy 
tűzhelyfal-díszítő vállalat ajánlata, amely éppen keres 
valakit, aki a falusi konyhasparherd-tájak zsírtalaní-
tását célzó tevékenységet hajlandó költői képekkel 
fűszerezni. Például rajzoltatnak egy szép fresko-
kartont erre a mélyértelmű szövegre: Lányok, lányok, 
lányok a faluba, Ihaj-tyuhaj, szépen szól a muzsika. 
Fiúk, tóduljatokaszabad és művészi grafikus pályára! 

IRAKAT-EMBERKÉK. Az egyik némán, de jelentős 
szemhunyorgatással veszi le a cilinderét, mikor 

a bolt előtt elmégy. A másik úgy forgatja a szeme 
fehérjét, mint egy vidéki Othelló. A harmadik az 
ezüstfejű botjóval addig kopog a kirakatüvegen, míg 
vagy megállsz, hogy megnézzed, mi újság a réz-
gálicpermetező-iparban, vagy mérgesen visszavágsz 
a saját bunkósbotoddal. Sokféle kirakatemberkék 
vannak, szakállasak, majomképűek, monoklisak, 
tyúkszembajnokok, és többé-kevésbé mind mulat-
ságosak. Nem mondom, hogy mind teteje az ember-
ábrázolásnak, de valamennyiben van egy kis nagy-
városi csibészség, jó sok szemtelenség és egy meg-
kapó naivitás, mely főleg a gyermekekhez és a 
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