
Ezek után áttérek a választmány jelentésének 
a mult évi működésünket tárgyaló részére. 

Megnyugvással vesszük, hogy a megelőző 
vértelen háború és a ránkszakadt véres há-
ború mostoha viszonyai között is a Társulat 
megfelelt hivatásának, s habár több kilátásba 
vett tervnek megvalósításáról le kellett mon-
dani, a Társulat a viszonyok megengedte 
fokig céltudatosan és eredményesen működött 
a lefolyt évben is. 

Köszönjük ezt az elnökség, a választmány 
és a tisztikar összessége és minden egyes 
tagja kitartó és buzgó munkálkodásának. 

Külön ki kell emelnem B á r c z y István dr. 
elnökünk egyéniségét, ki mint a mi budapesti 
Bábelünk közigazgatásának élén álló, köz-
tiszteletnek és szeretetnek örvendő polgár-
mesterünk körülményes és kényes feladatai 
megoldásában politikusnak és diplomatának, 
körültekintő pénzembernek, sőt államférfinak 
kell lennie, hogy sokszor túlönző érdekellen-
tétek között biztosítsa a köznek, a polgárság 

összességének igazságos érdekeit. És szinte 
csodálatos, hogy e nagyszabású és elernyesztő 
munkálkodás közepette meg tudta tartani lel-
kének azt az üdeségét, hogy a művészetek 
iránt nemcsak állandóan érdeklődjék, hanem 
azok istápolásában tevékeny részt is vegyen. 

A művészet nem hálátlan, mint sokszor 
például a politika és a közérdek szolgálata ; 
a művészet a feléje fordított szeretetet viszo-
nozza és gyönyörökkel jutalmazza. 

És mi is mint a művészet munkásai szere-
tettel, tisztelettel viszonozzuk azt a szeretetet, 
azt az istápolást, amely a művészet felé fordul. 

Kérem a t. közgyűlést, hogy a választ-
mány jelentését vegye megnyugvással tudo-
másul és szavazzon elismerést és köszö-
netet az elnökségnek, a választmánynak és 
lisztikarnak." 

Nagy Virgilnek szónoki hévvel elmondott 
magas szárnyalású beszédét a közgyűlés 
hosszantartó lelkes éljenzéssel és tapssal 
jutalmazta. 

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMUNK 
HIVATÁSA LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ 

isztelf szerkesztő úr ! — 
Vettem levelét, melyből 

Sgö«-^ arról értesülök, hogy a 
~ „Magyar Iparművészet" 

az Orsz. M. Iparművé-
szeti Társulat alapításá-
nak harmincadik évfor-
dulója alkalmából cikk-
sorozatban készül ismer-

tetni az Iparművészeü Múzeumot és annak 
tevékenységét. Szerencsés gondolat, üdvöz-
löm Önt érte; itt az ideje: a Társulat jubile-
uma stádiumot jelent a Múzeum számára is. 
A Múzeum 1878 óta létezik, de 1896-ig inkább 
csak afféle hivatalos inűlélegeztetéssel élte-
tődött, élő eleven élettel igazában csak azóta 
gyarapszik, — nos, lássuk hát e Benjáminunk 
gyarapodását, szidjuk, ha kell, mint gyere-
ket egzámenen, de titokban azért szeretettel 
örüljünk annak, hogy van, hogy már a maga 
tüdeje ihletével lélekzik, hogy a maga lábán 
jár s nemcsak itthon vidékre, hanem eljár 
.külföldre is más, sokkal öregebb múzeum-
testvérekhez, s ahol csak kiállítja magát, e 
kiállításokkal mindenütt becsületet szerez a 
magyar névnek. Emlékszem Bécsre, Mün-
chenre, Párisra Én, ki kívül esem a 
Múzeumon s a hivatalos körökön, ki csak 
fanatikusan szeretek mindent, ami magyar, 
pláne, ha az művészet — örömmel veszem 
ki a részemet ebből az ünneplésből. Meg-

állok az én jó Lechner bácsim (beh sokat 
veszekedtem vele !) üllői-úti palotája előtt s 
kalapot emelek : ez az épület, ha külsejével 
nem is értek mindenben egyet, az ő múzeumi 
belsejével annál több örömöt szerzett nekem. 
Tiszta művészi örömöt és hazafiúi magyar 
gyönyörűséget. Mert az az iparművészeti pa-
lánta, amit ott benn sok aggódással és küz-
delemmel elültetlek, istennek hála, már gyö-
keret fogott a magyar lélekben s e gyökerek 
egyre szélesebb hálóval ereszkednek szét a 
perifériákba. Annyi sok pénzbe kerülő intéz-
mény műélete után örülünk, ha Iparművészeti 
Múzeumunk való életében és egészségében 
gyönyörködhetünk. Egyébiránt ne nagyon cso-
dálkozzunk rajta : a mi iparművészelünk nem 
afféle külföldről átültetett virág, hanem nagyon 
is őséleífel fakad legősibb magyar hagyo-
mányainkból. Ezért tud élni, ezért kell élnie 
s ezért lehetünk követelők vele szemben. 

Furcsa probléma ez, — hogyan, iparunk 
alig van s mégis lenne ősi iparművészelünk? 
Tudom, a teoretikusok erre a fejüket csó-
válják; Nyugat-Európában a fejlődés rendje 
az volt, hogy először volt ipar, azután lett 
fényűzésként művészet belőle. Igaz, de hang-
súlyoznom kell, mireánk, turáni magyarokra, 
nem lehet a nyugati indogermán fejlődés tör-
vényeit ráhúzni. Nagy a faji és világnézletbeli 
alapkülönbség kettőnk közt. Hogy egy kis 
paradoxonnal éljek, a nyugateurópai indo-
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132. Selyemmel s aranyszállal hímzett lepedőszél. XVIII. 
század. — 133. Tányér a négy évszakkal s a négy 
elemmel. Brassó. XVÚ. század. 
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134. Oltár eleje. Selyemrece. 1618. — 135. Pohár, rész-
ben aranyozott ezüst. XV. század vége. — 136. Csizmadia-
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Wappen Siebenbürgens und des Fürsten Michael Apaffy. JJ 
1653 und XVII. Jahrhundert. — 143. Truhe der Goldschmiede- y 
zunft in Nagyszombat. 1669. n 



146. 

• V Il . s • II • 

144. Hímzett kendő igazgyöngyökkel és gránátokkal. XVI. 
század. — 145. Színes selyemmel és aranyszállal hímzett 
kendő része. XVI. század. 

144. Gesticktes Tuch mit Perlen und Granaten. XVI. Jahr-
hundert. — 145. Teil eines Tuches in bunter Seide und 
Gold gestickt. XVI. Jahrhundert. 





148. Faliszekrény a Szmrecsányi-
XVII-XVIII. század. 

és Szirmay-címerekkel. 148. Wandschrank mit den Wappen der Familien von 
Szmrecsányi und von Szirmay. XVII—XVIII. Jahrhundert. 

148. 



germánok mind t e n g e r k e r e s ő k , nemlova-
sok és vá ro sép í t ők , a turániak pedig mind 
t enge rke rü lők , l o v a s o k és nomádok, 
vagyis nem v á r o s é p í t ő k . Tengerkerülők ? 
Igen, sajnos, végzetes hiba, de mi magyarok 
is azok vagyunk : honfoglaló őseink nem kö-
vették az előttük haladt tengerkereső vándor-
népeket, hanem megálltak egynapi járóföldre 
az Adriától, és— hogy egy még közvetlenebb 
példát mondjak — a balatoni halász ezer év 
óta nem találta ki a vitorlát ! . . . Mi magyarok 
mindenekelőtt lovasok vagyunk, ezért kötött 
ide az Alföld legeltető, délibábos bája, no-
mádok vagyunk s ennélfogva nemvárosépítők. 
Nézzenek csak a magyar térkép színmagyar-
lakta vidékeire, — az ottani agrárvárosok 
voltaképp nem is városok nyugateurópai ér-
telemben, nem olyanok, mint p. o. azok az 
ipari központok (Pozsony, Temesvár, a sze-
pesi és erdélyi szász városok), melyek a 
perifériákon vannak, ahol a magyar már nem-
zetiségeink germán, román és szláv kultúr-
elemeivel elegyedett. A mi alföldi színmagyar 
városaink inkább... vásárhelyek, amint az elne-
vezés is mutatja: Hódmezővásárhely, Kézdi-
vásárhely, Marosvásárhely, Somlyóvásárhely, 
Debreczen (dobro ceno = jó ár!), a termé-
szettől tanyai magyarság időnként a vásár-
helyekre gyűlt össze, hogy gabonáját eladja, 
nem magyaroknak, hanem az ottani telepes 
görög, izmaelita s utóbb izraelita kalmárok-
nak. Az már csak későbbi fejlődés volt, hogy 
a vidéki agrármagyarság házat szerzett és 
tartott magának e „vásárhelyeken" s városivá 
vedlett. De nézzük most a magyar ház ős-
eredefi paraszttípusát — mi ez ? Nem ház ez 
nyugati értelemben, hanem egy az ősi nomád 
sátort utánzó alkotmány : a magyar ház nem 
faiból épül, mint a nyugateurópai, hanem te-
tőből és fala csak annyi van, amennyi arra 
szükséges, hogy a sátor leple és a föld közti 
részt a szél ellen kitöltse. Ezért oly alacsony 
az ősi magyar ház fala, ezért oly kicsinyek 
az ablakai. De lépjünk be most magába a 
házba, akár egy százezres tanyai polgár há-
zába, mit látunk? Azt, hogy a turáni magyar 
ember esztétikája nem keresi se a ház be-
rendezési tökélyét, se a bútorbeli kényelmet, 
nem, az ő művészösztöne ősidőktől fogva 
egészen másvalamire összpontosul : a harcos 
úri személyére s a paripájára, a kettőnek 
pompázatos díszítésére. E kettőre koncen-
trálódnak a mi ősi iparművészeti mestersé-
geink. Ősidőktől fogva híresek voltak a ma-
gyar szabók, szűrszabók, szűcsök, majcosok, 
csizmadiák, nyergesek, boglárosok, sujtás-
készítők, gombkötők, bőrmunkások, fegyver-
kovácsok, medályosok, ékszerészek és ötvö-
sök — és mert a magyarok mindenha inni 

és pokulálni is szerettek —, a cinn- és ezüsf-
kupakészítők. Ma is, mit bámul a külföld 
nálunk -leginkább ? Eltekintve a modernebb 
keramikáfól, bámulja a mi kovácsoltvas-
munkáinkat és ötvösségi remekeinket. Tehát 
tiszta dolog, itt a most felsoroltakban meg-
van a széles alap, melyen ősi iparművésze-
tünk szabadon továbblendülhet. Nos és oko-
san, helyesen, jóltapintó műérzékkel erre az 
iparművészeti alapra épült rá a mi Iparművé-
szeti Múzeumunk. Mi a feladata ? Féltékenyen 
őrizni és szabadon fejleszteni a régi magyart, 
de ugyanekkor megmutatni a közönségnek 
mindazt a szépet is, ami nem magyar, amit 
a nyugateurópai ízlés remeket és modernet 
alkot. A Múzeum igen helyesen követi az 
állandó „szembesítés" e rendszerét; nézzék 
meg termeit, együtt van ott minden magyar 
dolog (kályhacsempék, fehéredények, céhkor-
sók, bábsütőminták, ékszerek, ötvösmunkák, 
ónedények, női hímzésmunkák stb.) s a magyar 
résszel szemben együtt a javarészt XVIII. szá-
zadbeli külföldi rész, a meisseni, bécsi por-
celángyűjtemény s a Louis XV és XVI ara-
nyozott bútortár. E „szembesítési" rendszer 
mellett a közönség akarva-akaratlan is tuda-
tára ébred annak, mi a magyar, mi a kül-
földi, a különbség biztos érzéklése teljesen 
vérébe megy s biztos stílusérzéket nevel az 
ország számára. S e stílusérzék a nagyterem 
váltakozó honi és külföldi modern kiállításai 
révén csak annál élesebbé válik, — kell is, 
hogy azzá váljék, mert magyar nagyközön-
ségünk egyből, az ízlésből, sajnos, még min-
dig nem tett érettségit. Hiszen csakis a stílus-
érzéke hiánya mellett burjánozhatott oly nagyra 
nálunk a sok művészeti és iparművészeti 
szecessziók őrjöngése ! Ám ennek végének 
kell lenni : nekünk tudnunk kell, mi a mienk 
s a külföldiből mit keverhetünk a mienkhez a 
nemzeti géniusz meghamisítása nélkül. Elmúlt 
századaink ízlése biztosabb érzékkel formálta 
magyarrá a külföldi dolgokat, mint jelenünk ; 
nézzék a XVIII. század osztrák barokja mily 
magyar ízűvé vált az ötvösségtől az építészetig 
mindenben ! De nézzék aztán kapkodó jelenün-
ket: a sok magyaroskodástól bíz' isten alig 
látszik már a magyar. . . E magyarnak, a 
mienknek pedig mindenképp fenn kell maradnia, 
már csak praktikussági szempontból is. A kül-
föld nem abban fog megbecsülni minket, amit 
ő jobban tud csinálni nálunk, hanem abban, 
amiben a Iegegyéniebben magyarok vagyunk. 
E magyar legyen eredeti és művészi s kö-
zönségünk értse, szeresse ezt, hogy sza-
kíthasson végre a külfölddel s esztétikai 
szükségletét itthon elégíthesse ki. Ne fizes-
sük tovább az ízléstelenség adóját ennek 
a külföldnek, hanem ellenkezőleg a külföld 

M a g y a r I p a r m ű v é s z e t . 
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adózzék nekünk úgy erkölcsi, mint anyagi 
elismeréssel. 

Itt az Iparművészeti Múzeum nagy nemzet-
nevelő hivatása. Dicséretesen kezdte meg : 
folytassa szívósan, lankadatlanul, mert sokat 
várunk tőle. Tisztelje a művészek csapongó 
individualizmusát, de az „emlékezzünk a régi-
ekről" elv által állandóan juttassa eszükbe, 
hogy a jövő mindig csak a történeti mult 
gyermeke lehet. És törvényes, nem pedig 
fattyúgyermeke ! Szép az a függetlenkedő indi-
vidualizmus, de félek, ha nagyon szertecsapong, 
csak zavarja, gátolja a nemzeti stílus krisztal-
lizációját. A középkori nagy gót székes-
egyházak névtelen mestereire gondolok, kik-
ben volt annyi erő, szerénység és művészi 
fenköltség, hogy az egyesnél nagyobb Esz-
mének alá tudták rendelni a maguk a mainál 
nem kevésbbé becses individualizmusát s ez 
alárendelés által csak annál magasabbra tud-
tak szárnyalni . . . No, de elég legyen, — a 
tegnap túlzó individualizmusa már amúgyis 
a múlté, a holnap, a világvihar után, nagy, 
új eszméket fog hozni, melyek nagyobb és 
szebb alkotásokra fogják ihletni művészeinket. 
Van erejük, tehetségük s erős váruk leszen 
az Iparművészeti Múzeum alakuló tradíciója. 
E tradíció csak nőhet, amint hogy, reméljük, 
a Múzeum palotája is egyszer végre teljesen 
ki fog épülhetni. Kell ez, mert bizony már 
szűken vannak. Addig is — vivat, floreat crescat ! 

Hazafias üdvözlettel P É K Á R G Y U L A . 
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A HÁBORÚ ÉS A MAGYAR IPARMŰVÉ-
SZET címen a Mária Dorottya egyesület 

felkérésére érdekes és aktuális előadást tartott 
ifj. Gonda Béla, amelyen rámutatott arra, hogy 
iparművészeti cikkekből, tehát bútorokból, be-
rendezési és használati tárgyakból, továbbá 
díszműárúkból és műtárgyakból évente mintegy 
70 millió korona értékben hozunk be külföldről, 
míg kivitelünk alig 10 millió koronát tesz ki s 
ennek is a fele a finomabb bútorokra esik. Ez a 
nagy behozatal megokolatlan, mert az ipar-
művészeti cikkek túlnyomó részét ma már 
Magyarországon is teljesen megfelelően elő 
tudjuk állítani. A háború részben csökkentette, 
az ellenséges államokból pedig egészen meg-
szüntette a behozatalt s így kézenfekvő alka-
lom a közönség és a kereskedelem figyelmét 
a magyar termékekre felhívni. Modern ipar-
művészetünk az utóbbi egy-két évtizedben 
rendkívüli lendületet vett, ami részben ipar-
művészeinknek, részben pedig az iparművé-
szetet népszerűsítő Iparművészeti Társulatnak 

és az iparművészeti oktatással mindinkább 
egészségesebb alapokon foglalkozó intéz-
ményeinknek köszönhető. 

Iparművészeink a fejlődés érdekében igen 
helyesen a népművészet évszázados termé-
keit kutatták fel, s a népművészet színeit, 
formáit, motívumait művészérzékkel feldol-
gozták. Népművészeti termékeink, kerámiánk, 
csipkéink, varrottasaink stb. a külföldön is 
általános elismerést arattak, nem egy múzeum 
őriz külföldön magyar népművészeti tárgyakat, 
sőt újabban iparművészeink sikeresebb alkotá-
sairól a külföldi szaklapok gyakran illuszt-
rációk kíséretében emlékeznek meg. Nagyban 
elősegíti haladásunkat az iparművészeti okta-
tásnak az az újabban bevezetett nevelési 
rendszere, mely a növendékektől nem művész-
kedést, hanem elsősorban anyag- és szer-
kezetbeli ismeretet, becsületes megmunkálást 
és anyag és szerkezet felállította korlátokhoz 
való alkalmazást kíván meg. Előadó még 
rámutatott kereskedőink és közönségünk 
ízlése nevelésének fontosságára és végül a 
művészi nevelés gyökeres fejlesztésének szük-
séges voltát hangoztatta, mert csak ez adhatja 
meg az iparművészeinek a jó művészi munkát 
megértő és megbecsülő közönségét. Az előadó 
szívességéből az iparművészeti 1913. évi beho-
zatalt és kivitelt feltüntető érdekes kimutatást a 
Hivatalos Közlemények előtti lapon közöljük. 

À NŐK, A VILÁGHÁBORÚ ÉS AZ IPAR-
MŰVÉSZET. A világháború hatásától a 

nőmozgalom is sokat vár a nők számára 
fokozottabban megnyíló munkássági terüle-
teken. Egészen kétségtelen, hogy a nők, ki-
vált a háborút követő első években, sokkal 
nagyobb számmal fognak munkaalkalmakhoz 
jutni, mint eddigelé s műhely, hivatal meg 
műterem mindenütt kénytelen lesz leküzdeni 
eddig esetleg táplált elfogultságait. A kény-
szerűség e néhány próbaéve pedig hihetőleg 
egész sereg pályán be fogja bizonyítani arra-
valóságukat és véglegesen igazolni fogja 
azokat, akik a nőknek a férfiakkal való egyenlő 
jogosultságáért küzdenek. Ebben a tekintet-
ben az iparművészeti pályák sem fognak el-
maradni a többiek mögött s előrelátható, hogy 
itt nemcsak az eddig megszokott területeken, 
de egyéb ágazatokban is szóhoz jutnak a 
nők. Éz pedig nemcsak az általános társa-
dalomfejlődés szempontjából, de az ipar-
művészet speciális jellegét tekintve is örven-
detes. Mert a nők ily irányú tevékenysége 
azóta, mióta kinőtt a dilettantizmus gyermek-
cipőiből, csak jótékony hatással volt a lakás-, 
díszítő- és divatművészetre. Nem kell külön 
felsorolnunk valamennyi jeles nőnevet, elég 
hacsak az angol Jessie King, Annie French 


