
A MAGYAR IPARMŰVÉSZET NEHÉZ IDEJE 
ÍRTA ELEK A R T Ú R 

mind e bizottsági üléseken és működési 
programmokban alig esett szó az ipar-
művészetről. Úgy látszik, az iparművészet 
ügyéneka megfelelő helyeken nincsenekelég 
éber szószólói, akik rámutatnának arra a sok 
feladatra, melynek megoldására csakis az 
iparművészet hivatott. Hadd végezzük el 
helyettük mi ezt a munkát, rövid áttekin-
tésben, mely nem kíván kimerítő lenni. 

A készülő épületek sorsa a tervező 
építészek kezében van. Az ő belátásuktól 
és jórészt az önzetlenségeiktől is függ, 
hogy jut-e bennük része és mekkora, a 
különböző társművészeteknek. Okdöntenek 
legfőként abban, hogy kerüljön-e épü-
letükre szobrászi és festett dísz. Ha olyan 
tervet készítenek, hogy azon a szobrászat 
és festészet mintegy kiegészítője legyen az 
építészetnek, akkor a kérdést el is dön-
tötték. Még akkora takarékoskodás mellett 
sem lehetséges a fővárosban úgy épít-
kezni, hogy az új épületek díszítéséről 
teljesen lemondjanak. A gipsz- és cement-
ornamentumoknál, vagy a színes csempével 
való díszítésnél semmivel sem drágább 
díszítési mód a szélesnek és s imának 
hagyott falfelületeknek festéssel való díszí-
tése. A délre és keletre forduló homlokú 
épületeken a falfestésnek nem árthat meg 
az időjárás. A mi klímánk alatt az északi 
és a nyugati szelek a pusztítóak és a leg-
gyakoribbak. Azoknakkitenni olyan kevésbé 
ellenálló díszítést, mint a falfestést, esz-
telenség. Példa rá az Andrássy-út északi 
oldala, melyen a Képzőművészeti Főiskola 
sgraffittós homlokzata az évek során tel-
jesen tönkrement. Az ellenkezőre viszont 
jó példa az Andrássy-út túlsó oldala, ott 
is a köröndi Máv nyugdíjintézeti palota, 
melynek pompás sgraffittói Székely Bertalan 
és Rauscher Lajos kartonjai nyomán 
készültek. Örök időkig semmiféle vakolat-
dísz sem áll el, de kellő konzerválás árán 
évszázadokra meglehet nyújtani az életüket. 
Példák rá az olasz és délnémetországi 
városok freskódíszes házai. 

Ha a homlokzatoknak festéssel borítása 
megkezdődnék, az iparművészet egyik 
fontos ágának, a díszítő festésnek mindjárt 
bőven akadnának feladatai. Szépen meg 

iként a művészet többi 
fajtája, iparművészetünk 
is m o s t a n á b a n éli leg-
nehezebb óráit. A vérét-
vesztett ország nem győzi 
életerővel táplálni. Míg a 
háború előtt az állam volt 

a mecénása, amely ellátta feladattal és 
megkönnyítette fejlődését, a háború után 
a társadalom lett a főgondozója. Az a 
szédülethez hasonló állapot, mely a magyar 
társadalmat jóllétének elveszte és vesztesége 
tudatára ébredésének rövid időközében el-
fogta, úgy tetszett, hogy termékeny talaja 
minden művészetnek. A sok pénzt könnyű-
szerrel keresők mohón cserélték el pénzüket 
a művészet és az iparművészet alkotásaira. 

Ennek a korszaknak már régen vége. 
Közben az állam szerencsésen újra lábra 
állott, s ha lassú tempóban .is, újra teljesí-
teni kezdi régi kötelességeit. Örvendetes jelei 
mutatkoznak jó szándékának. A kultusz-
miniszter költségvetésében nagyobb összeg 
szerepel azzal a rendeltetéssel, hogy mű-
vészeti céloknak legyen a szolgálatára. Még 
nem tudni, hogy az az összeg miként oszlik 
majd fel a különböző művészetek között. 
Reméljük, hogy az iparművészet céljaira 
is jut belőle. A miniszter nemrég meleg-
hangú felhívásban buzdította valamennyi 
állami, megyei, városi és egyházi ható-
ságot az iparművészek foglalkoztatására. 

Egyéb biztató jelek is vannak. A fő-
város képzőművészeti bizottsága ú jabban 
nagy érdeklődést tanúsít a művészeti kér-
dések iránt és szokatlan b ő k e z ű s é g r e 
mutat hajlandóságot. Újonnan épülő házait 
szobrokkal díszítteti, a köztereknek kutakkal 
és szobrokkal való díszítésére is gondol. 
S Petrovics Eleknek a bizottság legutóbbi 
ülésén tetszéssel fogadták azt a felszóla-
lását, mellyel a díszítő festés számára is 
helyet és feladatokat kért a főváros készülő 
építményeiben. 

Ha ennyi jószándékhoz hozzávesszük 
a valóságot: azt, hogy az építkezés végre 
mégis megindult a fővárosban és hogy a 
közeljövő tele van új építkezések ígéretével, 
akkor talán t e n g ő d ő iparművészetünk 
számára is szabad némi jót remélni. Igaz, 



is osztozhatnék rajtuk 
festés képviselőivel. A 
amúgy sem lehetne ezt 
venni, mert ők azok, kik a 
festés technikai tudnivalóinak 

a monumentális 
díszítő festőktől 
a feladatkört el-

vakolatra-
és gyakor-

latának birtokában vannak. Budapest utcái-
nak ú jabban sárga színekkel felderített, de 
egészében mégis gyászosan szürke szín-
hatása mennyire felfrissülne a sok színben 
virító homlokzatoktól 1 Milyen sajátos, 
semmi más nagyvárosra nem emlékeztető 
ízt kapna tőlük. Arról nem is beszélve, 
hogy mennyire előbbre 
vinné monumentális fes-
tőművészetünket a foly-
tonos gyakorlat. 

Az i p a r m ű v é s z e t r e 
vetélytárs nélkül várna 
az új középületek beren-
dezése. Az állam ezen 
a területen tehetne leg-
gyorsabban a legtöbbet 
sanyargó iparművésze-
tünk érdekében. Pompá-
zatos feladatokra olyan 
szűk esztendőkben, mint 
a mostaniak, bizonyára 
nem telik. De a legegysze-
rűbb bútorzatú hivatal-
szoba berendezése is íz-
léses lehet, ha művészi 
tehetségű ember a ter-
vezője. Az iskolák, kór-
házak, vidéki egyetemi 
épületek, postai és egyéb 
hivatalok ízléses beren-
dezése semmivel sem 
kerül többe, vagy alig valamivel, mintha 
vásári holmival, vagy ötletszerűen megbízott 
vállalkozó művészietlen készítményeivel 
rakják tele. 

Ha az állam különösebb áldozat nélkül 
is sokat tehetne az iparművészetért, még 
több az, amit a főváros tehetne érte tulajdon 
érdekében. Hogy Budapest utcáinak képe 
sajátos jellemű legyen, a világ minden más 
metropolisától különböző, az elsősorban 
építőművészeitől, azután iparművészeitől 
függ. Ők azok, kik nagy és apró dolgokban 
egyéni, végül pedig nemzeti zamatot tudnak 
adni neki. 

Budapest városa — hasztalan lenne 
tagadnunk — általános elrendezésében is, 
építkezésében is szolgai módon követte 
Bécset. Még az olyan jelentéktelen méretű 
objektumok is, mint az utcai lámpások, 
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Bécstől vették kölcsön formájukat. Miért? 
Mert a városi szakértők, kik megbízást 
kaptak reá, készen hozhatták el a szom-
szédból a modelt. Ha helyettük művészekre 
bízzák valami újszerű, vagy legalább is 
nem sablonos forma kigondolását, egy-egy 
tárggyal kevesebb emlékeztetne ma arra 
a függésre, melyben városunk művészeti 
megjelenése tekintetében is, B é c s c s e l 
voltunk. 

Ami megvan és ma is használható, 
ahhoz természetesen vétek lenne hozzá-

nyúlni addig, amíg feltét-
lenül szükség nincs rá, 
vagy míg a gazdasági élet 
megjavulása az újjáépí-
tés érdekében a réginek 
lerombolását is meg nem 
engedi. De mennyi egyéb 
feladat kínálkozikazipar-
művészetnek csak a fő-
város utcáin! Ott vannak 
például a festetthirdetésű 
utcai padok, melyeket az 
utóbbi években tucatjá-
valállíttat a főváros.Amű-
vészi érzésű tervező keze 
alatt csekély módosítás-
sal és költségtöbblet nél-
kül, szemet megörven-
deztető és az utca képét 
felvidító objektummá ala-
kulna a ma fantáziátlan, 
unalmas és érdektelen 
utcai pad. 

A fővárosnak sok a 
hivatala és sokazüzeme. 

Kedvükért „házilag" szereti elkészíttetni 
mindazt, ami hivatalnokainak és alkal-
mazottainak foglalkoztatására alkalmasnak 
látszik. Ez azonban végzetes következ-
ményű gyakorlat. Mert hivatalban művészet 
soha ki nem virulhat, egyszerűen azért, 
mivel művészi érzésű ember hivatalnoknak 
el nem megy. Aki még emlékezik a pesti 
Dunapart hajdani öntöttvas-kerítésére, arra 
a n e o - g ó t i k u s vonalmenetű rácsozatra, 
melynek a ragyogótehetségű Feszi Frigyes 
volt a tervezője, mekkora visszaesést jelent 
annak az a szegényes vaskorlát, mellyel a 
főváros mérnöki hivatala helyettesítette egy 
vérbeli művész alkotását. S megfordítva: 
milyen felüdítő hatású korlátot, vagy 
kerítést tudott volna valamelyik művészi 
érzésű tervezőnk azoknak az egymásba tolt 
vascsöveknek helyébe tenni, melyekkel 



r ; 
főváros mérnöki hivatala az újra rendbe-
hozott Gellérthegy lejtős útjait „feldíszítette". 

Csak sebtében mutatunk rá néhány fel-
adatra, melynek ízléses megoldása az ipar-
művészetre vár. A felülvezetésesreátalakított 
villamos vasút drótvezetékei önkényes 
módon cikáznak a házsorok között. A gya-
korlat minden követelményének eleget 
lehetne tenni az utcakép elrontása nélkül 
is némi művészi érzékkel. A főváros 
újabban szemétgyűjtő kosarakat tervez az 
utcákra. Semmi hírünk arról, hogy művész-
embert bízott volna meg a kosarak meg-
tervezésével, pedig az valóban iparművészre 
váró feladat volna. Az utcai villany-

lámpások ernyőinek művészibb alakításával 
is egyénibbé lehetne tenni a pesti utca 
képét. Még inkább a diszkrétrendeltetésű 
és egyébcélú utcai vasházikók művészi 
kialakításával. 

Az ilyen apró feladatoknak se szeri, se 
száma. Megoldásukkal iparművészeink 
tekintélyes részét lehetne foglalkoztatni 
akár állandóan is. Az eredmény az lenne, 
hogy Budapest képe mind egyénibbé 
válnék s az idegen, aki eljönne közénk, 
egyre több sajátost fedezne fel benne, 
egyre több olyant, amilyent sehol sem 
látott. Budapest idegenvonzó ereje meg-
fokozódnék tőle. 

A FORUM-SZÍNHÁZ ÉPÍTÉSE 
IRTA G E R Ö ÖDÖN 

z építész legyen raciona- fogásában gyökerezik. A holnapi fölfogá-
lista és esztétikus. Kell , sokat csakis elképzeljük, de a maiakat 
hogy a két princípiumot megfoghatjuk. A racionalista építésznek 
egyesítse magában. Még elsősorban ezt a megfoghatóságot kell 
egyensúlyba se kell hoznia szolgálnia. 
őket, csak nem szabad ki- Jánszky Béla és Szivessy Tibor meg-
tagadnia az egyiket. Ha építették a Forum-Mozgószínházat. Izig-

csakis racionalista vagy ha csakis észté- vérig modern építészeknek vallják magukat, 
tikus, dogmákba rögződik bele és szeme vájjon ennél az építkezésnél, amely leg-
elői téveszti a célt, az építészet igazi kifejezettebb mai követelményeknek és 
éltetőjét. Még a dekoráló építészetnek is szükségességeknek kielégítése akar lenni, 
a célkielégítés a feladata. A dekoráció ne szabad volt-e, lehetséges volt-e nekik min-
tagadja meg a konstrukciót, a konstrukció dent megtagadni, ami a mával összefügg? 
pedig ne tagadja meg az építész szépség- Az új építészet, amely a holnapra készü-
követelményét. Az építészeti komponálás lődik, tudvalevőleg ellensége minden 
nem lehet a szerkesztés ellensége s a szer- gömbölyűségnek, nem is vertikális, hanem 
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kesztés nem jelent 
heti a ko,mpozíció 
ellentétét.íme, elemi 
szabályok, de még 
az új építészetnek, 
az egyenesvonalú-
ság és tömegekkel 
ható építészetének 
az igaza is bennük 
érvényesül. Az új 
építészetnemkeres-
hetigyökereitajövő-
ben, hanem csak a 
jelenben. M i n d e n 
építészeti irány a 
maga kora művelt-
ségében, s z ü k s é -
gek rő l és lehető-
ségekről való föl- Jánszky és Sz ives sy : Fa rago t t és a r anyozo t t facsi l lár . 

az akármily irányú 
nagy e g y e n e s s é g 
az elve. Nem tesz 
különbséget, a tö-
megeket érvénye-
sítvén, a domináló 
és az alárendelt ele-
mek közt. Jánszky 
és Szivessy tudatá-
ban voltak annak, 
hogy a térművészet-
nek mások a céljai 
a nagy térben és 
mások a belső, a 
zárt térben. Az épí-
tészet pedig a cél 
művészete. Mihelyt 
az egyenesvonalú-
ság és t ö m e g g e l 


