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MIT AKARUNK?
ÍRTA GYÖRGYI KÁLMÁN
vesztett háborút nyomon
követő súlyos gazdasági
bajok a magyarság erejének teljes erőmegfeszítését követelik, mert csak a
munkakészség fokozásával és a szellemi és fizikai
energiák célttudó kiaknázásával óvhatjuk
meg hazánkat a végső pusztulástól és
alapozhatjuk meg jövő boldogulásunk útját. Ez az oly sokaktól és sokszor hangoztatott elemi igazság ma már köztudattá
vált, úgyhogy nem is szorul bővebb fejtegetésre. Magyarország talpraállítására hivatott gazdasági tényezők között szerepel
az iparművészet is. Benne megtestesül
a művész gondolata, tehetsége, ízlése a
mesterségbeli munka tökéletességével és
ez megnemesíti, nagy értékké avatja az
anyagot, amellyel dolgozik. Értéktermelő
hivatásán felül számottevő szerepe van
az iparművészetnek még kultúránk fejlesztésében is. Szemet, lelket gyönyörködtető
műveket alkot, jobbára mindennapi használatra vagy otthonunk díszítésére, életszükségletek kielégítésére szánt dolgokat.
Szoros kötelességünk tehát, hogy szeretetteljesen gondozzuk, ápoljuk és megragadjunk fejlesztésére és megerősítésére alkalmas minden eszközt.
Mielőtt rámutatnánk az e téren szükséges
tennivalókra, meg kell állapítanunk, hogy
ma már elég képzett, jeles, tehetséggel és
szakmabeli tudással bíró erőkkel rendelkezünk. Iparművészeti és ipari szakoktatásunk jó úton halad és eddig is kiváló
tervezőket és szakképzett, derék művészi
iparosokat bocsátott ki az életbe. Többet, mint
ahány itthon elhelyezkedni tudott. Németország, Ausztria, de főképpen Amerika szívesen fogadja be a magyar iparművészeket
és olyan kedvező megélhetést biztosít nekik,
hogy közülük alig akadt, aki visszatért volna
hazájába. Igaz, hogy egyrészt örülhetünk,
ha megbecsülik idegen földön véreinket s
ők derekasan végzett munkájukkal becsületet szereznek a magyar hazának, de mégis
csak vérveszteség számba megyen, ha értékes szellemi és anyagi nemzeti tőkét jelentő,
képzett ifjaink kénytelenek voltak hazájukat
elhagyni, mert itthon nem tudtak boldogulni.
Ámde úgy látom, hogy—országunk szörnyű

és igazságtalan megcsonkításának ellenére
— vámterületünk önállósítása és a külföldi
iparművészeti cikkek behozatalának szigorú
korlátozása miatt a helyzet itthon, a hazai
iparművészet térfoglalása szempontjából,
mintha javult volna. Az iparművészeti
termelés főfogyasztói, az egyházak, a főnemesség és pénzarisztokrácia, ha egyelőre
még csak szórványosan is, de mégis már
felkeresik a hazai tervezőket és iparművészeti műhelyeket szükségleteik beszerzésekor, míg tudvalevően eddig úgyszólván
mindent külföldről hozattak vagy az iparművészeti árúraktárak importált készleteiből szereztek be. Tehát szükség van és
bizonyára jövőben is lesz magyar tervezőművészekre és szakképzett iparosokra s
ezért nem is lehet szó iparművészeti oktatásunk csökkentéséről, hanem ellenkezően,
a gyakorlati élet követelményeinek és a
mai viszonyoknak megfelelő fejlesztéséről
kel] gondoskodnunk.
És itt önként merül fel a műhelyoktatásnak mélyítésére és az iskolán kívül hullámzó
élettel való állandó kapcsolatnak biztosítására irányuló kívánság. Szívesen elismerem,
hogy az utolsó 10—15 évben sok figyelemreméltó kezdés történt. Az iparművészeti
iskola és a fővárosi iparrajziskola műhelyei
jeles mesterek vezetése alatt érdemes
munkát végeznek. Ámde, részben elhelyezésük, részben pedig felszerelésükben,
segédeszközökben, anyagokban, szakbeli
mintákban és szakirodalmi művekben való
fogyatékosságuk még sok kívánni valót
hagy. Ezért f é l ú t o n megállnunk nem
szabad, hanem a hiányok pótlására és
arra kell törekednünk, hogy a műhelyekben nem csupán az iskolai kiállításokra
szánt egyes parádés darabokat készítsenek oktatásuk befejezéseül, hanem időhöz
és a megrendelő különleges feltételeihez
és kívánságához kötött praktikus feladatokkal is foglalkozhassanak. A fővárosi iparrajziskola egyes műhelyei már többször
bebizonyították rátermettségüket az ilyen
feladatok elvégzésére és nyilvánvaló, hogy
a tanulók e munkák körül foglalatoskodva,
becses okulással gazdagodtak.
E század első éveiben az Iparművészeti
Társulatnak az Iparművészeti Múzeum
egész földszintjét betöltő lakásművészeti
H
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kiállításokat rendezhetett. Ezeknek mélyreható hatásuk volt lakberendező iparunk
fejlődésére. Tervezőink nemes versenyre
kelve egymással, e kiállításokon mutathatták
be tervező képességüket és sok derék kisiparos itt tett bizonyságot jeles szakképzettségéről, itt vált ismertté, kapott megrendeléseket, fejleszthette műhelyét s a közönség
itt látott művészi ízléssel egybeállított szobaberendezéseket, melyek révén finomodott
ízlése és terjedt az otthon művészies berendezésének a kultusza. Ilyen, az iparművészet minden ágára kiterjedő, tervszerűen előkészített és rövid időközökben
folyton új meg új anyagot bemutató kiállításokkal folytatni kell a háború és a szűkös
helyi viszonyok miatt félbemaradt ízlésnevelő és propagatív munkát- Szüksége
van erre a tervezőknek, iparosoknak és a
közönségnek egyaránt. Reméljük, hogyha
az Iparművészeti Társulat megkapja állandó
használatra az Andrássy-úti régi műcsarnok
földszinti termeit, — ahol a vevőközönség
mindig megtalálja iparművészeti termeiésünk javát s a Budapesten megforduló
idegenek áttekinthető képét láthatják a
magyar iparművészet mindenkori fejlettségének — fellendül majd iparművészeink
munkakedve, mert lesz hely, ahol szívesen
fogadják be értékesítésre a választékos
ízléssel, lelkiismeretesen és mesterségbeli
szakavatottsággal megcsinált munkákat.
De mulasztást követnénk el, ha munkálkodásunkkal csak a fővárosra szorítkoznánk
és megfeledkeznénk a vidék közönségének
az iparművészet szeretetteljes felkarolására
való készségéről, a művészi kultúra után
való sóvárgásáról és ne honorálnók ezeket az örvendetes jelenségeket megfelelő
akciókkal. Több évtizedes tapasztalatra
hivatkozva állíthatom, hogy a vidék mindig
hálásan és lelkesen fogadta az ország
több városában (Kaposvár, Arad, Debrecen,
Miskolc, Kassa stb.) rendezett kiállításainkat, figyelmesen hallgatta az iparművészet
köréből vett tárgyú előadásukat, buzgón
olvasta a Magyar Iparművészet cikkeit és
szívesen követte tanácsainkat. Igaz, hogy a
vidék városaiban láthattuk az ízlésbeli
eltévelyedésnek rettentő példáit is, de ez
is csak egy okkal több, hogy az iparművészeti fejlesztő, irányító és propagáló
munkánkat mennél előbb és mennél
gondosabb felkészültséggel tervszerűen

léltető anyagból egybeállított vándorkiállításokra és az ezekhez kapcsolódó vándorelőadásokra gondolok. Egyelőre. Ezeket
kövesse 1—2 év leteltével a nagyobb
városok és a környező vidéken készült
iparművészeti munkákból álló kiállítás,
Természetesen elengedhetetlen, hogy a
vidéken dolgozó művészi iparosokat és
ügyes dilettánsokat idejekorán ellássuk
megfelelő jó tervekkel, amennyiben pedig
ők maguk is terveznek, csak az előzetesen
megbírált és helybenhagyott terveik nyomán
készítsék el a kiállításra szánt tárgyaikat,
nehogy munkájuk kárbavesszen,
Ilyenképpen belekapcsolódhatik a vidéki
iparművészeti munkálkodás az irányításra
hivatott központba, mely a kiállítások
kapcsán is állhatatosan folytatott ismeretterjesztő és propagáló akcióival bizonyára
előbb-utóbb elérheti célját,
Mintegy huszonöt évvel ezelőtt az iparművészeti társulat egyik választmányi ülésén
indítványoztam egy iparművészeti chambre
of horror anyagának, azaz oly negatív
példáknak egybegyűjtését, amelyek megkapóan mutatják az ízlésbeli eltévelyedés
tanulságos és meggyőző példáit. Abból az
általalánosan helyesnek ismert pedagógiai
tételből indultam ki, hogy elkerülhetjük a
hibákat, ha túlozva, torzítva mutatunk rájuk
és nevetségessé tesszük őket. Akkoriban
elnéző mosollyal fogadták javaslatomat, de
elégtételként vehetem, hogy azóta Németország legkiválóbb iparművészeti múzeumjainak egyike, a derék Gustav E. Patzaurek
dr. professzor vezetése alatt álló stuttgarti
múzeum már meg is valósította a felvetett
eszmét, ő múzeumában külön osztályt
rendezett be az olyan iparművészeti alkotásokkal, amelyek az anyagszerűség, célszerűség, színharmónia, arányosság vagy
a megmunkálás elemi szabályaiba ütköznek, sőt érdekes és tanulságos könyvet*
is írt magyarázatul gyűjteményéhez. Azt
hiszem, helyénvaló volna, ha a Budapesten
és vidéken rendezendő vándorelőadásokon
is szerepelhetne az ilyen tárgyakból összeválogatott (esetleg vetítésre alkalmas ábrákról érzékelhető) ilyen kisebb sorozat. Annyi
bizonyos, hogy erre alkalmas tárgy akadna
bőven, de az is kétségtelen, hogy nagy
nevelő hatása volna az ilyen bemutatásnak,
Alig tévedek, ha azt állítom, hogy a
jóízlés szempontjából kifogásolható ipar-

kiterjesszük az ország minden részére.
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művészeti munkák java része a műkedvelő hölgyek kezei alól és a háziiparszerűen előállított tömegcikkek közül kerül
ki. Ezért szükséges, hogy a további haszontalan anyagrontás elkerülése és a háziipari
munkálkodás megnemesítése végett a javasolt országos akció az imént említett tevékenységnek irányítására különös gondot
fordítson. A kiállításoktól és előadásoktól várható üdvös hatások kiegészítésére
szükséges, hogy közvetlenül felhasználható,
könnyen beszerezhető, jó mintákhoz juthassanak az iparművészet terén munkálkodók. A mult század kilencvenes éveiben
a kereskedelemügyi miniszter támogatásával Mintalapok iparosok és ipariskolák
számára cím alatt jelent meg egy ilyen
kiadvány, mely azonban néhány évi fennállás után jobbára személyes okok miatt
megszűnt. Azóta iparosaink — amennyiben
külön nem terveztetik meg a készítendő
tárgyakat, — külföldi mintákra szorulnak.
Minthogy pedig kisebb iparosok, különösen
a vidéken alig juthatnak egykönnyen jó tervekhez, iparfejlesztési szempontból szükséges volna a régi jó Mintalapok életrekeltése,
vagy a célnak megfelelő más hasonló kiadvány közzébocsátása. Hogy milyen fontos
hivatást teljesített eddig, de különösen a
béke boldog éveiben a Magyar Iparművészet, azt e folyóirat olvasóinak külön bizonyítani talán nem kell. A gazdasági összeomlásunkkal járó katasztrofális drágaság
miatt a lap az utóbbi években csak nagyritkán, részben képek nélkül jelenhetett meg,
aminek kárát vidéki olvasóink érezték legfájdalmasabban. A közlekedés drágulása
miatt ma avidékiekritkábban ésbajosabban
juthatnak a fővárosba s a magukelzárkózottságukban alig láthatnak valamit az iparművészet újabb alkotásaiból. Ezért úgyszólván csak a Magyar Iparművészetből
meríthetnek t á j é k o z t a t á s t , szerezhetnek
tudomást az iparművészeti mozgalmakról,
láthatják — legalább képekben — az újabb
alkotásokat. Ezt jól tudja a lapot kiadó
Társulat éppúgy, mint a szerkesztőség is;
el is követtek minden lehetőt, hogy fentartsák a folyóiratot és ezzel a tagokkal
való kapcsolatot. A tagok áldozatkészségén
és a társulat propagatív munkájában való
állhatatos közreműködésen múlik, hogy
megállhatja-e helyét jövőben a Magyar
Iparművészet vagy sem. Reméljük, hogy a
szépet és a nemes munkát szerető közönség
eddig is tapasztalt hazafias és lelkes támo-

gatását jövőben sem vonja meg önzetlen
törekvéseinktől.
Végül még csak néhány szóval érinteni
akarom iparművészeti kivitelünk kérdését.
Be kell vallanom, hogy a háború előtti
években nem értettem egyet azokkal, kik
exportunktól, várták iparművészetünk fellendülését- Én a hazai piac meghódítását,
a magyar közönség szükségleteinek kielégítését tartottam elsőrendű feladatnak akkor,
amikor az osztrák és cseh árú elvámolatlanul özönlött országunkba s ellepte árúházaink polcait. Ma megváltozott a helyzet.
Vámvonalunk erélyesen védi iparművészetünket és védeni fogja bizonyára jövőben
is. Kereskedőink — akarva, nem akarva —
a hazai iparművészeti termelésre szorulnak
s ezért műhelyeink állandó keresletre számíthatnak és berendezkedhetnek nagyobb
arányú termelésre is. Készíthetnek többet
a mindennapi szükségletnél és megkísérelhetik fölöslegüknek külföldön való elhelyezését. Tehát ma már időszerű iparművészeti
kivitelünk megszervezése és számottevő
gazdasági előnyöket várhatunk tőle. Ámde
— sok példa mutatja — hogy súlyos bajok
származhatnak a külföldi kapcsolatokból,
ha nem a legnagyobb szigorúsággal és a
tisztes kereskedelem nemzetközi szabályainak legpontosabb betartásával bonyolítjuk
le üzleteinket a külföldi vevőkkel és megrendelőkkel. És e téren bizony történtek
hibák, botlások, szabálytalanságok, melyeknek jövőben való elkerülésére még a legkegyetlenebbnek látszó intézkedésektől sem
szabad visszariadnunk. Nemcsak iparművészetünk idegen földön való térfoglalásának
elősegítéséről, hanem nemzetünk becsületének megvédéséről van szó.

Arra már volt eset, hogy rossz tábornok
csatát nyert; szerencséje nagyobb volt, mint
a tehetsége. De hogy rossz művész tökéletes
munkát tudott volna alkotni, arrapélda nincs.
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Aki valaha maga is
megpróbálkozott
valamely anyagnak műtárggyá való alakításával, azt egykönnyen nem téveszti meg
a kontármunka.
Aki pedig tudja, hogy
mit jelent az, ha akaratunkat egy matériára
akarjuk ráerőszakolni, az másnak a munkáját is megtudja ítélni és méltányolni.
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