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Í büszke lehet reája a magyar egyetem.* ségében talán túl fogj a szárnyalni a debreceni 

Korb Flórist, eme kiváló munkásságát egyetemet, mely az elhelyezés impozáns 

Í méltó elismerés érte, amennyiben őt a voltánál fogva mégis csak egyedüli a vilá-

Í Magyar Tudományos Akadémia a Greguss- gon, amely a Carneggie-egyetemmel össze-

jutalommal tüntette ki. S nem fejezhetném hasonlítható. De nem hisszük, hogy ennek 

Íbe méltóbban Korb Flóris munkájának rövid az épületnek célszerűsége a Korb Flóris 

méltatását, mint hogy szószerint közlöm a által megtervezett épületek fölé kerekedne. 

Í Greguss-jutalomdíj bírálati jegyzőkönyvé- Korb Flóris építész a tervek elkészítésénél 
bői a következő részt: mindenkép megfelelt. Az egyes épületek-

Az egyetemnek az elhelyezése már nek speciális rendeltetése szerint csoporto-
magában is oly nagyszabású konceptus, sulnak itt az ubicatiók. A rendeltetésnek 

(mint amilyennek alapul vétele mellett még megfelelően helyeztetnek el a világítási és 
. eddig a világon soha sem épült egyetem, fényforrások. Ugyancsak a rendeltetésnek 
i A Debrecen városa által a Nagyerdőből megfelelően oldattak meg a térhatások és 
• kihasított 110 holdnyi területen nagy mű- az épületekhez, valamint annak környeze-
| vészi tudással és ízléssel helyeztettek el téhez lett hangolva az architektúra, aminek 
í már eddig az egyetemi klinikák jórésze, következménye egy bámulatos összhang, 
j olyan harmonikus és a környezettel össze- egy egybefoglaló gondolatnak, egységes esz-

hangolt elrendezésben, hogy mondhatjuk, mének harmonikus összefoglalása formában 
hogy a világ egyetemei között nem ismerünk és színben. Ez adja meg a debreceni Tisza 
egyet sem, mely a debreceni egyetemmel /síudn-egyetemnek nagy művészi értékét, 

- összehasonlítható lenne. Jóllehet, a Car- mert kerüli a hivalkodó, gazdag részletekkel 
] neggie által létesítendő egyetem a rendel- pazarló architektúrát és egyszerű formákkal 

kezésre álló óriási pénzek folytán nagyszerű- törekszik a hatás elérésére . . . " 
! • A szóbanforgó tervek, valamint a már kész épületekéi készült , Mindezért mi te egy babérágat nyújtunk a 
1 felvételeket magéban foglalja a „Debreceni Magyar Királyi Tisza kitüntetett Korb t lÓrÍS építésznek, a 1 udomá-
® István Tudományegyetem orvoskari telepe" c. alatt most megjelent s » i j . . /-> j--- , i i 

Jeszenszky Sándor dr. min. osztálytanácsos által szerkesztett diszmű. n y O S A k a d é m i a UregUSS-Cllja n y e r t e s e n e k I A PÁRISI 
NEMZETKÖZI IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 

i 

ÍRTA BOR PÁL Páris, 1925. január havéban 

z 1924-ről ez évre elhalasz- ban számszerint 27 hektár (261.000 m2) terület 
tott nemzetközi iparművé- áll a kiállítás rendelkezésére. Költségei igen 
szeti kállítás ma már a meg- nagyok; hiszen ezt a területet nemcsak 
valósulásához köze led ik , beépíteni, hanem úttal, világítással, virággal, 
Pontosan m á j u s elsejére pázsittal kell ellátni, a fokozott forgalom 
kell megnyílnia, ha semmi lebonyolítására, miután csak egy híd van 
közbe nem jön. Az elő- a kiállítás területén, egy új vashidat kell 

cészületeket tekintve, a francia iparnak és építeni a Pont de la Concorde mellett stb. 
iparművészetnek páratlan erőmegfeszítése Szóval, a kiállítás költségei igen tetemesek, 
lesz ez a tárlat, mely arra van hivatva, hogy de ezeket a költségeket nem a francia 
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rehabilitálja az utóbbi év-
tizedekben anny i r a el-
maradt és lek ics inyel t frA 
francia iparművészetet. 
Hogy vájjon ez sikerül-e, 
az a jövő titka. 

Az Esplanade des In-
valideson a Szajna két 
partján, a Pont de la Con-
corde és a Pont dAlma 
között a Grand Palais-

• ^ . i 

Haranghy Jenő : Ex libris. 

állam fedezi, hanem a 
tavaly kibocsájtott köl-
csönből fizetik és olyan 
kiállítók j á r u l é k a i b ó l , 
akiktől — miután azok-
nak a kiállítás reklámot 
jelent — súlyos helybért 
szednek. AGrand Palais-
ban pl. ilyen célból egy-
egy méter széles falsáv 
800—1000 frank. A külön 



Teles Ede: Alpár Ignác bronz emléktáblája a Mezőgazdasági Múzeum falén. • Berán Lajos: A Steindl Céh Alpár-érme. 
Gedenktafel des Architekten Ignatz Alpár. Die Alpár-Medaille der Steindl-Innung. • Plaque commémorative de l'Architeckte I. Alpár-Médailles. 
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Szamovolszky Ödön f és Gách István első pályadíjjal jutalmazott szabadságharcszobor terve. 

Modell für ein Freiheitskampf-Denkmal. Maquette d'un monument. Par E. Szamovolszky et E. Gách. 



Szamovolszky Ödönt. A szabadságharcszobor első pályadíjjal kitüntetett mintájának részletei. 
Biga des vorstehenden Modells tür ein Freiheitskampf-Denkmal. Détail d'un monument. Par E. Szamovolszky et E. Gách. 
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S. Irsai: Elfenbeinsculpturen. 
1. Anhánger. 
2. Faun. 
3. Allegro. 
4. Salome. 

Irsai István: Elefántcsont domborművek. 
1. Nyakláncfüggő. 
2. Faun. 
3. Allegro. 
4. Salome. 

E. Irsai: Reliefs en ivoire. 
1. Pendeloque. 
2. Fauné. 
3. Allegro. 
4. Salome. 



Rejőd Tiborc dr. (inv.) és Berán Lajos (fec.): A Szent Év alkalmából készült pápai érmek: 1. A magyar vonatkozású érem hátsó lapja. 
2. A mellsőlap. 3. A másik érem hátlapja. • Papstmedaillen. • Médailles commémoratives de l'année sainte. 

Ziher Hajnalka: Festett majolikavázák és Madonna, áttört koszorúban. • Bemalte Majolika Vasén und Madonna in durchbrochenen 
Kranz stehend. • Vases etjfigurine en faíence. 



Korb Flóris: A debreceni m. kir. Tisza István tudományegyetem klinikai csoportjának betegfölvételi épülete és kocsibejárója a portásházzal. 
Aufnahmsgebáude und Einfahrt mit Pförtnerháuschen der neuen Debreziner Klinik. • Université de Debrecen. Bátiment de la faculté 

de Médecine. Porté cochére. 



Korb Flóris: A debreceni m. kir. Tisza István tudományegyetem ravatalozóépülete és annak belseje. 
Aufbahrunggebáude und Inneres der neuen Debreziner Klinik. • Mortuaire de l'Université de Debrecen. Pavillon. 



Korb Flóris: A debreceni m. kir. Tisza István tudományegyetem orvoskari csoportjának ravatalozó helyisége. 
Aufbahrungsraum der neuen Debreziner Klinik. Mortuaire de l'Université de Debrecen. Pavillon, 



pavillonokban szereplő kiállítók helypénzt részeket fa helyettesíti. A szerkezet alap-
nem fizetnek, de természetesen viselik az gondolata ugyanaz, amit a Perret testvérek 
épületeik és berendezéseik költségét. a raincy-i templomnál oly érdekesen oldottak 

A kiállításon a franciákon kívül 23 ország meg, t. i. a külső falak tehermentesítése, 
vesz részt és ezek közül 18 épít külön Az épület belsejében néhány a földszintről 
pavillont, a többi pedig közös épületben állít a tetőigmenő oszlopon egy vasbeton sok-
ki, melyet a kiállítás adminisztrációja építtet szög nyugszik, amely a tető síkját tartja, 
nekik és bocsát rendelkezésükre. Az épület külsején szintén van egynéhány 

Az európai országok közül csak Magyar- oszlop, melyek szintén a tetőt támogatják, 
ország és Németország nem állít ki. Német- Ezt a külső faltól egy nem magas ablaksor 
ausztria kiállít, Bulgária, Törökország is, választjael.melynekaligmegszakítottvonala 
nem beszélve az utódállamokról, melyek mintegy azt akarja hangsúlyozni, hogy a 
nagy erőfeszítésre készülnek. Végül itt tetőnek és a falaknak nincsen egymással 
lesz még Kína és Szovjet-
Oroszország is. 

» 

A k iá l l í t á s iparművé-
szeti részéről még korai 
írni. Hiszen nagyrészt még 
csak a készülő épületek 
látszanak. De viszont ezek 
úgy s z e r k e z e t ü k , mint a 
t é r h a t á s szempontjából 
igen érdekesen alakulnak. 
Csupa bátor, új ötlet, várat-
lan hatás, olyan kísérletek, 
melyeket csak egy kiállí-
táson lehet megengedni, 
mert túlságosan könnyű 
szerkezetűek ahhoz, hogy -í 
hosszabb időre megtart-
hatók legyenek. 

A Plumet építész tervei 
szerint készült négy vas-
betontorony foglalja el a 
francia k i á l l í t á s i terület 
négy sarkát. M i n d e n to-

Haranghy Jen5 : Ex libris. 

s z e r v e s k a p c s o l a t u k . 
Az o s z l o p o k k a l alátá-
masztott gyűrűs szerkezet 
mint a fő teherviselő elég 
gyakran szerepel a kiállítás 
épületeinél. 

igen érdekes Lyon város 
pavillonjának te tő megol-
dása. Itt nyolcszögletű a 
gyűrű, melyet vasoszlopok 
tartanak. A gyűrűn belül 
levő rész, mely nem teher-
viselő, fel van emelve és 
h á r o m fokozatosan szű-
külő nyolcszögletű ablak-
sor emelkedik ki torony-
szerűén. Általában a csip-
keszerűen, fénnyel áttört 
kupolák gyakoriak. 

A külföldi p a v i l l o n o k 
közül a legérdekesebb a 
c s e h s z l o v á k o k é , melyet 
Gocar prágai építész ter-
vezett. Szintén oszlopokon 

ronynak egy nagy terjedelmű 8—10 m magas nyugszik, de az oszlopok a külső falba van-
terme van, melyet óriási méretű üvegablakok nak belefoglalva. Az elülső frontja ékalakú ; 
világítanak meg. A torony négy sarkában középen előre tólva egy vastag oszlop tartja 
a tartóoszlopokban egy-egy lift a felső a tetőt. Az ék kétoldalának felét foglalja 
emeleten levő vendéglőbe szállítja az embe- el két, a földtől a tetőig függőlegesen és az 
reket. A torony tipikus vasbetonkonstrukció ék másik széléig az első emelet magassá-
akar lenni. Nagy ablakfelületek, vízszintesen gában vízszintesen menő fordított L alakú 
átfedett nagy területen; csak egyet nem óriási ablak, mely az emeletre vezető, hosszú 
lehet róla elmondani, hogy szép volna, félszabad lépcsőt világítja meg. Talán ez 
Csúnyaságát még fokozza az a kékesszürke az épület igér legtöbbet ötletességével és 
betonszín,amellyel be van festve és amellyel újszerűségével. 
az anyagot akarta éreztetni az építész. Az A többiek is érdekesek mind. Az olaszok 
anyagot érezzük benne, de a művészetnek vasbetonketrecre épített pirostégla palazzó-
is vannak szempontjai. 

Egy másik építészeti érdekessége a kiállí-
tásnak Granet és a Perret testvérek színháza. 
A színház 800 ember befogadására készül. 
Szellemében vasbetonkonstrukció, ámde 
tekintettel az ideiglenességére, a vasalkat- óriásméretű vasdíszeivel és René Lalique 

Magyar Iparművészet. 1925 

jukkái. Az osztrákok Hoffmann megszokott 
klasszicizáló egyszerűségével stb. 

Különleges hatásúnak ígérkezik a Grand 
Palais és Petit Palais között a Pont Ale-
xandra-al szemben épülő főbejárat Brandt J 



üvegeivel. Nem kevésbé érdekes és igen 
monumentális hatású a Place de la Con-
corde felőli kapu. Tervezője Patout. 10 szé-
les, négyszögletű 21 m magas, körben el-
helyezett betonoszlop, melynél a különö-
sebb technikai nehézség részben az volt, 
hogy nem lehetett mélyre leásni a csator-
názás miatt és így széles betonlapokkal 
kellett az oszlopokat aláépíteni és másrészt 
az, hogy a meglevő nagy fákat nem volt 
szabad kivágni és így úgy kellett az osz-
lopokat elhelyezni, hogy a fák esztétikusan 
legyenek az oszlopok között elhelyezve. Az 
oszlopok tetején 5 m átmérőjű bronzkoszorú 
van, melyekben reflektorok lesznek. 

Ennyit az épületekről. Félig sem merítet-
tem ki az anyagot: az árúházak meglepeté-
seiről, a szórakozó alkalmatosságok, kiosz-
kok, vendéglők épületeiről korai volna írni, 
mert részben csak tervben vannak meg, rész-

Sí 
Kevés ember marad csupán szemlélő egy művészi 

alkotás előtt, de talán egy sincs, aki a mű hatása 
alatt, vagy utóhatását érezve, vagy róla beszélgetve 
beéri az egyszerű szemlélettel. Akarva-nemakarva 
bírálónak csap föl, hogy bizonyítsa ítélőerejét, csil-
logtassa szellemességét s a maga tudását mérhesse. 
A naiv lelkűek szándékosság híjján, mindenesetre 
rosszindulatú célzat nélkül cselekszik ezt, ámde 
náluk is csakhamar érvényesülnek a velünk szüle-
tett ősi emberi tulajdonságok: a hiúság és fölényes-
kedés, a törekvés, hogy magunk és mások előtt biz-
tos ítéletűeknek tűnjünk fel, úgyhogy sokkal inkább 
kutatjuk a mű fogyatékosságait, semhogy rámutat-
nánk annak értékeire. S. A. 

ben pedig még igen kezdetleges állapotban. 
A franciák semmit sem hanyagolnak el 
a kiállítás érdekében. Egymásután hirdet-
nek pályázatokat nagy díjakkal. Utóbb dőlt 
el a modern ülőalkalmatosságokra, fotelekre 
hirdetett pályázat. A sok pályázó ellenére 
az eredmény igen siralmas volt. Még a 
díjazott munkákról sem mondhatjuk, hogy 
művészi szempontból érdekesek és egy 
csomó annyira inkonstruktív és ízléstelen 
bútort küldtek be, hogy bizony nem nagyon 
biztató a kiállításra. Hasonlóképpen most 
dőlt el az utcai lámpák és egyéb a kiállításra 
szánt utcai felszerelések pályázata stb. 

A kiállítási zsűri meglehetősen szigorú; 
főleg megköveteli a modernséget. Megtör-
tént pl., hogy egy igen ismert jóhírű művész-
nek egy zongorára tervezett figurális díszí-
téseit a zsűri azzal utasította vissza, hogy 
nem eléggé modernek. 

$ 
A JÓ MODORT nem lehet úgy, mint a citerán 

való játszást, néhány leckeóra alatt elsajátítani. Azt 
már a gyermekszobában bele kell oltani az emberbe, 
mert különben csak vékony mázréteg, melyet minden 
megrázkódtatás lehámlaszt. A kedvesség előtt 
kinyílik minden ajtó és ahol azt ápolják, ott oly 
jól érezzük magunkat, mint egy meleg szobában. 
Az emberek kedvessége áthatja környezetük tapé-
táit, bútorait és az atmoszférát, amelyben élnek ; 
náluk otthonosan érezzük magunkat. Őket szívesen 
keressük fel. D. L. 

A művészet magasröptű gondolatokból és a szív 
hevületéből él. Forróság miatt nem hal meg, de a 
hidegtől elpusztul. Ingres. 

Haranghy Jenő : Ex libris. 


