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A francia 

ipar-
művészet 

állapota 

Az 1900-ífc esztendő a vége felé járt. A nagy 
világvásár bezárta kapuit. Párís, a túlzottan intenzív 
életű kiállítási hónapok után lassan-lassan újra fel-
vette régi élete fonalát, amely önmagában is oly 
intenzív. 

Az iparművészek is hazahozták volt kiállított 
tárgyaikat, amelyek a külföldi versenytársak dolgai 
mellett bizony nem elsőrangú szerepet játszottak. 
Műhelyeikben és műtermeikben azután elkezdték 
keresni a tanulságát ennek a nagyfontosságú maní-
fesztációnak, amelyből nem sok dicsőséggel kerültek ki. 

Mindenekelőtt az okát keresték annak, hogy miért 
mutatkozik oly teljesnek, oly erősnek, oly életképes-
nek a külföld iparművészeti mozgalma, minden szer-
telensége, ízléshibája mellett (ne feledjük el, hogy 
tizenkét évvel ezelőttről van szó) és mért olyan sat-
nyának, vértelennek az övék. 

Valóságos irodalom indult meg e kérdésről. A régi 
legyőzhetetlen francia önszeretet, a túlhajtott érzékenység 
sokat nem engedett beismerni, amit azután később 
lassacskán kénytelenek voltak elismerni. De már 
akkor is belátták, hogy tenni kell valamit. 

Az első dolog, amit beláttak, hogy az elszigetelt, 
jóformán véletlenül nyilvánuló törekvéseknek, nagyon 
kevés igényük lehet a sikerre. Hogy tehát akciójukat 
nagyobb erővel indíthassák meg, erejüket akarták 
összpontosítani. Egyesületet alapítottak tehát, a Société 
des Artistes Decorateur-t. 

Ez egyesület céljául természetesen a modern mű-
vészet propagálását tűzték ki és pedig magától értetődően 
főleg kiállítások révén. 

í90í-ben létesült az új egyesület és 1904-ben már 
megtartotta első kiállítását a Petit Palaísban. Ugyanez 
esztendőben az új egyesület tagjai rendezték be együt-
tesen a Saint Louis-í világkiállítás francia kormány-
biztosának a fogadótermét. 

í 906-ban még nagyon szerény helyzetben a Musée 
Galliera egyetlen egy termében rendezte kiállítását. 
A milanói kiállításon egy ensemblet állított ki. És 
végül ugyanez esztendőben már egy nagy, komoly 
kiállítást a Louvre-ban, a Pavillon Marsan-ban, ahol 
azóta Neute rendezi szalonját folyton növekedő sikerrel. 

1909-ben ICopenhágában rendezett francia ipar-
művészeti kiállítást, és ezidén a római világkiállításra 
küldött egy nagyon tekintélyes kollekciót. 

Mind e kiállításokkal kellett volna meggyőzni a 
közönséget arról, hogy mennyire helytelen és csúnya 
dolog modern korunktól, ennek technikai, hygieníkus 
és minden más téren való folytonos fejlődéséből kifolyó 
igényeinket oly tárgyak segítségével kielégíteni, amiket 
egy más kornak más igény számára találtak fel és 
kiegészítették. 

Sokáig eredménytelen maradt minden törekvés. 
A közönség megértését, sőt csak jóakaratát két fel-
dönthetlennek látszó fal vette körül : a régi divat és a 
borzalom az újtól. A borzalom az újtól, majdnem 

Párís, 1911 április hava. 

paradoxnak tetszik, ettől a népről, amely egy év-
századon belül hétszer változtatta meg teljesen élet-
viszonyait, legalább látszólag. Pedig hát úgy van, 
hogy talán a világon sehol még egy nemzet nem 
akad, amely oly csökönyösen ragaszkodik az apák 
szokásaihoz, ízléséhez, mint a francia. Sok példát 
lehetne erről mondani, de elégedjünk meg egy kis 
célzással azokra a ma elképzelhetetlen felháborodásokra, 
amiket annak idején a barbízoni iskola, később pedig 
az impresszionista festők okoztak képeikkel. A modern 
bútor éppen ilyen ellentállásra talált. Quelle horreur ! 
fakadt kí a derék francia polgár, avagy sikkes asszony, 
aranyozott Louis XVI. szalonhoz szokott lelkéből a 
borzalom a modern szoba előtt. És egész komolyan 
hitte közbe, hogy szívesebb laknék akár valami istállóban 
ís, mint ezek között a rettenetes bútorok között, 
amelyeknek a lábuk puszta és egyenes, nem pedig 
gírbe-görbe és faragott. 

A közönség mentségére legyen mondva, sűrűn 
megesett, hogy igaza volt. A nagy hiba azonban ott 
volt, hogy az egyesek extravaganciáiért az egész moz-
galmat ítélték el. 

Az iparművészek egyesületének tíz éves munkája 
azonban lassan mégis kezdett eredményt elérni. Külö-
nösen az utolsó két-három esztendő óta, amióta a 
Salon d'Automne fiatal és szintén minden ízükben 
modern művésztagjaí kollégíálísan és vendégszeretően 
tárva nyitotta meg előttük kapuit. Itt a közönségnek 
alkalma volt megítélni, hogy a modern művészetnek 
igazi kerete csak a modern iparművészet lehet. Az ősz-
szel a müncheni iparművészek pazarul rendezett és 
fényesen kiállított ensembleja, amelyet ugyancsak a 
Salon d'Automne mutatott be Párísnak, végre azután 
ístenigazából megtörte a jeget. 

Egyszerre tudatára jutottak a franciák, iparmű-
vészek, gyárosok és iparosok meg közönség is annak, 
hogy mennyire elmaradtak más országok terén a mo-
dern iparművészet fejlődésében. A csodálatos fegyelem, 
együttérzés, a mely a müncheni kiállítás minden por-
cikájából csak úgy ordított, bizonyítván, hogy náluk 
az iparművészet már-már azon az úton van, hogy 
saját tradíciói legyenek, kétszeresen tette láthatóvá azt 
a fejetlenséget, az elaprózott egyéni kísérletek szerve-
zetlen egymásba ütközését, a mit eddigi kiállításokon 
összehasonlítás hiánya folytán nem vettek észre. 

Ugyancsak a müncheni iskola keretében bemuta-
tott növendék-kiállítás egy másik sarkos hibára nyi-
totta meg a franciák szemét. Az iparművészeti isko-
láik szomorúan elmaradottak. A tanprogramm elavult. 
A növendékeket a régi stílusok másolására kénysze-
ríti, rossz, egészségtelen, sötét műtermekben. Fogy 
ís számuk évről-évre. 

A politikai és társadalmi előkelőségek megmoz-
dultak. Belátták, hogy Franciaország jóhíréről van szó. 
Az iparművészet elsőrangú aktualitás. Meg akarják 
mutatni, hogyha már máskép nem lehet, hát tudnak 
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A francia ők igazán elsőrangú modern művészetet teremteni, 
ipar- amelynek első tulajdonsága, világhírű francia ízlés lesz. 
művészét Párisban új iparművészeti iskolát, minden ízében 
allapota modernet fognak hamarosan építeni, valamint nagy 

vidéki városokban ís, nehogy mint az egész francia 
közéletet egyedül Párís abszorbeálja az új mozgalmat. 
Hivatalos és félhivatalos enqueteok folynak a tanonc-
krízis okairól és ezek megszüntetéséről, hogy az újon-
nan meginduló műípari tevékenységnek elegendő tanult 
munkást biztosítsanak. 

A bútorgyárosok sűrűn kezdenek oly bútorokat 
forgalomba hozni, amelyet modern mester tervezett 
és a nagyurak ís kezdik belátni, hogy sokkal elő-
kelőbb dolog teljesen individuálisan, a maga nemében 
egyedülálló bútorok között lakni, mint valódi avagy 
hamis Louis XV. vagy Louis XVI-ban, aminek az 
undok gípszkopíáját azután esetleg a fűszeresénél 
találja meg. 

A modern iparművészet ügye affaire natíonale-lá 
lett. Mindenki érdeklődik iránta és bármit megtenne, 
hogy a szomszédot, a vetélytársat, az ellenfelet, a 
németet minél előbb a sarokba szorítsa. 

Ilyen állapotok között nyilt meg az ezídei szalonja 
az iparművészek egyesületének, a müncheniek óta 
az első. 

Az előző évekével szemben lehetetlen tekintélyes 
haladást észre nem venni benne. Különösen a szoba-
berendezések között. Mintha kezdenék a francia ipar-
művészek az ensemblet helyesen megérteni. Eddig 
vagy túlzott volt bennök ez az érzés vagy hiányos. 
Az első esetben elnyomóan. egyszínre és formailag 
kissé üres berendezéseket csináltak, míg a másikban, 
ha talán szín dolgában még mindig kissé mérsékeltek 
maradtak, a formákban oly oktalan tékozlásra vete-
medtek, amely a proporciók harmóniáját teljesen 
tönkre tette. Ez idén ezek az a b s z o l ú t eredetiségre 
való törekvések tűnőiéiben látszanak lenni. 

A tárlat két legérdekesebb szobája két ebédlő. Az 
első Elysée-Maurice D u f r è n e-e ében- és violafából 
készült. Harmonikus elosztás, az egész ensemble alapos 
áttanulmányozása, az egyes bútorok ötletes és logikus 
formája rendkívül kellemes benyomást tesz. A másik 
Paul-Frédéric F o 11 o t-é ébenfából, fényezett tölgyfából 
és citromfából. A bútorok, különösen a tálaló egy 
kissé a XV. Lajos korabeli stílusra emlékeztet, aminek 
ellenére azt a benyomást teszi, hogy eminensen, modernül 
gondolkodó művész munkája, aki inspirációját szabadon 
és öntudatosan választja meg. Nagyon szép a szobának 
Daum üveg-páte-jaíval dekorált csillárja. 

Raymond Bigot, a rusztikus művészet tanulmá-
nyozásában keresi a jövőt. 

Hálószobáját majdnem parasztosan egyszerű for-
mákból kombinálja össze, amikben az arányok helyes-
sége és nagyon szép relief-faragások bizonyítanak igazi 
művésztemperamentumot. Anyagát mint inspirációját 
szintén normandía földjéről vette. Szép mázú, fénye-
zetlen tölgy, amely a sötétszürke, kézzel szövött nor-
mandiai vászon falkárpít közepette nagyon szép fol-
tokat ad. 

Ugyané szoba frízeit, függönyeit, bútorkár-
pítjaít Mme Marie Le M e i l l e u r hímezte saját 
rajzai után egyszerű madzagokkal ízlésesen és lele-
ményesen. 

Léon T í s s í e r szintén ebédlőszobát állít kí, 
amely azonban már gyengébb. Csak azért emlékezem 
meg róla, mert benne látható egy Párisba szakadt honfi-
társunknak, S z a b ó Albert Györgynek, egy nagyon 
különös villamos csillárja kovácsolt vasból, melynek 
karjai tetszés szerint kinyújthatok és összevonhatók, 
aszerint, amint az alatta levő asztalt kinyújtják. Ter-
mészetesen ilyen különleges célra készült tárgyaknál 
az alkotó művész intenciója meg van kötve, ami 
ezen a lámpán ís meglátszik. Van azonban egy kis 
vítrínában öt apróbb kovácsolt vasa Szabónak, ame-
lyeken jobban megítélhetjük eredeti, változatos és kizáró-
lagosan mesterségének való tehetségét. Ez a magyar 
műkovács a maga terén elsőrangú helyet küzdött ki 
magának Párisban. A Salon kiállításán a második 
aranyéremmel tüntették ki munkáit és ő az egyedüli 
külföldi származású bizottsági tagja az iparművészek 
egyesületének. A közel jövőben bővebb tanulmányban 
méltatjuk majd tehetségét. Reprodukcióban közölt 
munkáiról olvasóink maguk megítélhetik azt az energiát, 
és egyúttal finomságot, amivel életet ver a merev és 
kemény vasba. 

Henri Rapín több különálló bútordarabon és rajzon 
kívül egy ebédlőszobát állít kí, amelyet szerényebb 
erszényű vásárlónak szán. Bár sok kvalitás van a 
szobában, meglátszik rajta, hogy szerzőjének nincs 
elég praktikus tapasztalata. Képzelete inkább festőé, 
mint asztalosé, amely az arabeszk kedvéért feláldozza 
a célszerűséget. 

Ékszerekből és apró műtárgyakból, mint minden 
párisi műkíállításon, nagyon sokat láthatunk itt is. 
René L a 1 í q u e, aki a legfelkapottabb ékszerész és 
émailleur ma Párisban, csodálatos technikával, apró-
lékos gonddal hajtja végre kissé banális gondolatait. 
Faragott, vésett, csiszolt krístálytárgyaí, émaíllaít bizo-
nyos arisztokratikus jóízlés jellemzi, ami a harma-
dik köztársaság fényűzéseinek tipikus kífejezőjéve 
teszi őket. 

Charles Rívaud gyűrűket és ékszereket állít ki, 
amelyekből világosan látszik, hogy alkotójuk testestől-
lelkestől ékszerész. Bár formájuk és készítésük módja 
nagyon változatos, előszeretettel arany-, ezüst- és platina-
sodronyokból fonja, szövi, köti egyszerű és nemesfajta 
ékszereit. 

Mlle O - K i n szárúból faragja apró műtárgyait. 
Sok bájjal és elegánsan. Magyarországon, fájdalom, 
nem használják még kí eléggé ezt a gyönyörű ipar-
művészeti anyagot, amelyen csodálatosan szép hatá-
sok érhetők el, szín és árnyalatbelí változatosságának 
kellő kihasználásával, és amely kitűnő alapul szolgál 
közömbös színű és melegfényű ékkövek számára. 
Georges Bastard szintén szeretettel vési szarúba legye-
zőit és más apró műtárgyait. Olvasóink még emlé-
keznek a Salon d'Automne ismertetése alkalmából 
közölt legyezőjére. Ez alkalommal kiállított tárgyai ís 
valóságos kabinet-darabjai intim művészetének. 

Az üvegesek és keramikusok is szép számmal 
vannak jelen. Műveik, mint már hosszú ideje min-
denütt, ékesen szóló tanujelei a francia üveg- és agyag-
művészet szupremácíájának. Ha feltűnő haladás a 
Gallíera-múzeumbelí szakkiállítás óta nem is konsta-
tálható, Dammouse, Decorchemont, Daum, Moreau-
Nélaton, Methey még itt vannak folyton fejlődő 



tehetségükkel. A fiatalok pedig eleget Ígérnek, hogy 
nyugodtan nézhessünk a francia üveg- és agyag-
művészet jövője elé. 

L a r r y Barbier szépen stilizált nyomdai repro-
dukcióra szánt sorozatot állít ki a divatról és az évenkint 
nagy sikerrel Párisban vendégszereplő orosz hallétről, 
Aubry Beardsley befolyása látszik meg rajzán. 

Még sok érdemes munkáról lehetne említést tenni, 

ha helyünk engedné, így csak azt említjük meg, hogy 
a kiállítás összbenyomása az eddigi francia ipar-
művészeti kiállítások között a legkedvezőbb hatású. 
Sikere ís kivételesen nagy volt, ami arra indította a 
rendező egyesületet, hogy jövő esztendőre egy mére-
teiben ís impozáns, és az egész francia iparművészetről 
teljes képet nyújtó kiállítást rendezzen a Grand Palais 
óriási termeiben. h. b. 
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JLTUDNFBLÊK: 
IPARMŰVÉSZETI DOLGOK cím alatt G e 11 é r i 
•*• Mór, az Orsz. Iparegyesület igazgatója, a Magyar 
Ipar április 16-díkí számában cikket írt, amely elfogu-
latlanul világítja meg az Orsz. M. Iparművészeti 
Társulat ezideí közgyűlésén történteket. Érdekes cikkét 
— a személyes vonatkozású részek elhagyásával — 
szószerint itt közöljük : 

„Az Országos Iparművészeti Társulat közgyűlései 
bizonyos időszakonként minden különösebb ok nélkül 
viharosak szoktak lenni. Mindig akad egy-egy csoport, 
mely a vihart fölidézi, s a közönség, mint ezt a leg-
utóbbi eset is mutatja, hajlandó elhinni, hogy az 
Iparművészeti Társulatban csakugyan „bajok" van-
nak. A lapok egy része ugyanis a legutóbbi közgyű-
lésre vonatkozó híreket és nyilatkozatokat ilyen cim 
alatt közli : „Bajok az Iparművészeti Társulat körül". 
Pedig dehogy vannak ott bajok. Viharok vannak egy-
egy pohár vízben. Különböző irányok akarnak érvé-
nyesülni a művészeiben, tehát a műíparban is. Az 
irányokat pedig emberek képviselik, s így mi sem 
természetesebb, minthogy az új irányok sárkányszár-
nyain ezek képviselői akarnak belovagolni a Társulat 
arénájába. És ebben nem találok semmi rosszat. Csak 
a mód nem szerencsés, amellyel ezt a kissé erősza-
kosnak látszó lovaglást az illetők megpróbálják. 

Évekkel ezelőtt Ráth György elnök ellen, újabban 
Alpár Ignác alelnök ellen indult meg a hajsza, vagyis 
oly érdemes férfiak ellen, akik egész életüket a művé-
szetnek és a műiparnak szentelték, akik maradandó 
érdemekkel írták be nevüket a magyar művészet és 
iparművészet fejlődésének történetébe. 

És ez a zajos küzdelem rendszerint nem az illető 
egyének lekicsinylésével indul meg, mert ezzel alig 
lehetne célt érni. Hiszen az említettek neve a közön-
ség körében általános tiszteletnek és megbecsülésnek 
tárgya. De megindul alaptalan kifogásokkal, a Tár-
sulat munkálkodásának ócsárlásával. És ez helytelen 
dolog. 

Alig van szakegyesület az országban, mely 
fennállása óta oly sok szép eredményt ért volna el, 
mint az Iparművészeti Társulat. Eleinte szerényebb 
eszközökkel szerényebb eredményeket, később, kivált 

az utolsó másfél évtizedben, nagyobb erővel, fokozot-
tabb mértékben dolgozott a hazai iparművészet meg-
teremtésén és kifejlesztésén. És az a kétségtelenül 
fényes siker, melyet Páris, Turin, St.-Louís és Milánó 
nagy kiállításain a magyar iparművészet elérni képes, 
oly bizonyságát képezi céltudatos és praktikus tevé-
kenységének és messzeható eredményeinek, amelyek 
előtt teljes elismerését kell kifejeznie minden elfogu-
latlan bírálónak. Az Iparművészeti Társulat szakadat-
lanul dolgozott és pedig minden praktikus irányban 
és ha nem is tudott mindent elérni, amit óhajtott 
volna, ennek nem a Társulat az oka, hanem az 
anyagi eszközök hiánya és gyakran az iparművészeti 
anyag elégtelensége. Sok igen szép akcíótervezetről 
tudok, amelyet vagy fölülről szorítottak vissza, vagy 
alulról. így bukott meg a műípari mintalapok ügye, 
egy állandó műipari kiállítási csarnok és elárusító 
bazár, valamint a társulati ház ügye. Nem is a nagy 
segítség híján, hanem azért, mert a viszonyok nem 
kedveztek a tervek kivitelének. De ezek és sok más 
függőben levő terv és eszme új életre fog kelni és 
megvalósulásuk sokszorosan fogja fokozni a Társulat 
célba vett hasznos munkáját. 

És azért, hogy egyik-másik akció nem vezetett 
teljes eredményre, azért a Társulatot a nyilvánosság 
előtt megtámadni, ferde világításba helyezni, nem 
helyes és nem okos dolog. A Társulat működésében 
lehet — nem hibákat — hanem hiányokat találni. 
(Alig van institúció a világon, melyről ezt nem lehetne 
mondani.) De van a Társulatnak számos messzeható 
fontosságú síkere, igen sok praktikus eredménye, 
melyeket illő volna észrevenni és megbecsülni." 

Ezután az elnökség, az igazgató és a választmány 
munkásságát méltatja Gelléri, majd így folytatja j 

„Csak egy pillantást kell vetni ennek a gárdának 
névsorára és minden kételynek és kishítüségnek el 
kell némulnia. Bizonyos, hogy ezek egyenként és 
együttvéve megérdemelnék, hogy — miként ez minden 
társulat közgyűlésén szokásos — munkájukért konven-
cíós elismerést kapjanak és ne gyűlöletes és igaztalan 
támadásokat. 

Hogy vannak más irányzatok képviselői, akik 
szeretnének dolgozni, ez örvendetes. De ennek nem a 
lármázás és a minden áron való támadás a módja. 
Tessék kopogtatni és megnyílik előttük az ajtó. Az 
Iparművészeti Társulat választmánya — amint én 
azt húsz év óta ismerem — nem zárkózik el az elől, 
hogy bármely jogosult irány képviseletének megnyissa 
sorompóit. Tessék dolgozni, komoly munkával érde-
meket szerezni és a legérdemesebbé lesz a pálma, 
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