
2 dolgait ennek a régi i p a r o s á l l a m n a k 
I becsessé teszi a tökéletes technika. Pompá-
j sak üvegeik, szövetjeik, de újat nem ad-
* nak. Bőrkötéseik csak modernek, nemzeti 

íz nélkül. Grafikusaiknak a fele kubista. 
Általában megállapíthatjuk, hogy a régeb-
ben erős nemzeti jelszavakkal indult cseh 
iparművészet képtelen volt régi, magáénak 
mondott formáit bevinni modern ipar-
művészetébe. Még a csipkéitől is többet 
vártam. 

Í Ausztria, jobban mondva Bécs, Páris után 
- Európának második kulturális centruma az 
i iparművészetben, szintén régi ízlésének 
t kontrollja alá helyezte modernistáit. Itt is 
I a plasztika az, amely affektáltan primitív 

Íés ami a legkülönösebb, ezt a primitívséget 
átvitték kerámiai technikáikra is. 

Í Norvégia üvegjei és kerámiái igen 
érdekesek. Erősen keresik ők is az új 
hatásokat. A svéd szőttesek szépségeit 
ismerjük máshonnan; hatásuk nem csök-
kent ebben a déli környezetben sem. 

A magyar osztály dolgairól írnom alig 
kell, hisz ismerjük őket mind, leszámítva 
talán az iskolai anyagot, de ezt is megláthatja 

közönségünk az Orsz. Iparművészeti Iskola 
anyagának az 1924. év tavaszán rendezendő 
kiállításán. Legmaradandóbb lesz Milánó-
ban a magyar bútor, meg Zsolnay kerámiái-
nak hatása. Mind a kettőt nemcsak a kiál-
lítás, hanem a rendszeres kereskedelem, 
külön-külön bolt terjeszti. Kiállított népmű-
vészeti anyagunkat, mondom, megbecsül-
ték, noha nem is a legkiválóbbat mutattuk 
be, benn pedig a városban, a Dom-téren 
fel-feltűnik a kirakatban a matyó-hímzés. 
Drágán adják, nyolcvan-százhúsz lírát kér-
nek egy kis térítőért. Jól nyilatkoztak a 
magyar bronzokról, aTurán szőnyegeit kissé 
szomorúszínűeknek találták, amiben igazuk 
is volt. 

Egészben véve ezen a kiállításon sok 
minden volt, ami részletekben okulá-
sunkra szolgált, de azt hiszem, mégis 
tőlünk tanulhattak többet, elsősorban az 
olaszok és Milánó szakemberei, akik igen 
alacsonyrendű iparoktatási intézeteik fölé 
most szervezik meg a monzai királyi 
kastélyban, tehát a kiállítás födele alatt 
első, európai értelemben vett iparművészeti 
iskolájukat. 

AZ IPARMŰVÉSZÉT ERKÖLCSE 
IRTA NÁDAI PÁL 

z olvasó, kivált ha maga 
is iparművész, bizonyosan 
tágrameredt szemmel fogja 
nézni e két szót: iparmű-
vészet és erkölcs. Mint két 
egymást kizáró, más-más 
világtájról való fogalom 

néznek egymással farkasszemet e szavak. 
Iparművészet és erkölcs? Nem hidegeb-
bek-e egymáshoz, mintha azt írnám le: 
nagyváros és lélekharang. Vagy azt, hogy: 
záróra és hajnali ájtatosság. Hiszen van-
nak még ezüstös harangfoszlányok elvétve 
az autószirénák búgása felett. És vannak 
reggeli mámorosok is, akik olykor fel-
verik álmából a sekrestyést. De amilyen 
múzeumi ritkaságok ők, oly idegenek egy-
máshoz : az iparművészet és az erkölcs. 

Vállalkozzam-e, hogy karácsony heté-
ben, az ájtatosság hangulatában, újévre 
kelve, a friss kaszálók új illatát érezve, 
litániát olvassak avult erkölcsi olvasmá-
nyokból? Idézzem-e az apostoli ősz fejet, 
az oxfordi katedra tudósát, a nemzetgaz-
dát és művészetmagyarázót, John Ruskint, 

aki az iparművészi alkotás lényegének 
érezte a magasrendű emberi etoszt, mint 
valaha Sokrates a jó és szép legfelső tel-
jességének virágbaszökését várta az igaz-
ságtól. Negyven év szállt el Ruskin felett, 
vagy nyolcvan esztendő? Tömeggyártó 
gépek és rotációsok, izzadt munkások rajai 
és kormotontó gyárkémények állnak a 
művészi alkotómunka csatamezőin, nem 
liliomoskertek, bogárhátú munkásházak, 
nyájas szövőszékek és idilli kertvárosok, 
mikről ő álmodott. S mégis örökké igaz 
maradt, hogy az iparművészethez lelki 
tisztaság kell, kevély hit és alázatos szív. 

Tíz év óta, tizenöt év óta ebből minálunk 
nem látni semmit. A kisvárost megette a 
nagyváros, a szövőszéket a nagyipar, a 
béke erkölcseit a háborúk és forradalmak, 
az iparművészt pedig a dandyzmus, az 
életművészet, a hadimilliók és egyéb cafa-
tok. Nem kell azt hinni, hogy ez szükség-
képpen van így, hogy ez történelmi kény-
szerűség, predesztináltság, vagy hogy az 
iparművészek szabad akaratának a sorstól 
való fejlődöttsége. Ugyanazon tíz év alatt, 
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tizenöt év alatt soha nem remélt magas-
ságba lendült a magyar képzőművészet. 
Megláthattuk a magyar naturalista festé-
szet gyönyörű kibontakozását, Nagybánya 
hagyományainak és egy csodálatos ma-
gyar koloritnak kivirágzását. Megláthattuk: 
a formakultusznak és a Benczúr- és Lotz-
hagyományoknak továbbfejlődését egy iz-
mos új nemzedékben. Látnunk adatott: 
stíluskereső, lelki mélységek expresszióját 
kifejező festészetnek és szobrászatnak 
tapogatózásait és kitöréseit. Láttunk fiatalo-
kat szárnyra kapni, öregeket összeszorított 
ajakkal tanulni, láttunk remetehittel és 
önsanyargatással készülni lelki megújho-
dásra, láttunk koplalni es vérbe borult 
szemmel magyarázni az új evangéliumot; 
a mi képzőművészetünk örökké viaskodik, 
forr, erjed, diadalmaskodik és egy minden 
nemesre fogékony társadalom szívébe van 
zárva. 

Hol látni ehhez hasonlót iparművésze-
tünkben ? Az utolsó tíz-tizenöt év termésé-
ből alig tudnék egy nevet kihalászni, 
mely melegen tapadna emlékezetemhez. Itt 
nincsenek fiatal nazarénusok, itt csak 
számító kalmárok vagy jelentéktelen dilet-
tánsok hemzsegnek. Itt nincsenek meg-
oldásra váró feladatok, problémák, melyek-
ért éjszakák nyugtalan álmait hozzák 
áldozatul. Itt fő- és alvállalkozók vannak, 
növendéksorból kikerült bútorgyárosok, ex-
porttevékenységet űző ötvösök és kiviteli 
engedélyekért lihegő textilművésznők, itt 
minden aranyért megy, vagy legalább is 
aranyos festékkel van bevonva. Lesz-e 
gyümölcs a fán, melynek már a rügy-
hajtásai is fával kereskednek? 

Mindent exportálunk a külföldnek, nem-
csak babot és tojást, hanem iparművésze-
tet is. Ám az Isten óvjon attól, hogy azok-

t ból az ál-mezőkövesdi matyó-hímzésekből 
| és azokból a zománcos „régi" erdélyi nás-

Í fákból ítéljék meg iparművészeti képessé-
geinket, melyek kikerülnek a külföldre. 

ÍVan modern és híressé vált grafikai 

(kivitelünk is: karrikatúra- és napilap-
illusztrátorokban. Nem jellegzetes-e, hogy 

- a legötletesebb és legcsúfolkodóbb vicc-
laprajzolókat a mi fiatal iparművész-nem-
zedékünk adja Európának és Ameriká-
nak, — és semmi mást — mialatt a muzsika 
Dohnányikat, a tudomány Lénártokat szállít 
a kultúrának, súlyos etikai értékeket? 

LMost nem a mi iparművészetünk teljesít-
ményének esztétikai értékméréséről s nem 

arról van szó, hogy mit és mennyit tett 
életünk megszépítésére az utolsó évtized 
tervező nemzedéke. Hanem arról, hogy 
mennyi hite, becsületérzése, önfegyelme, 
pontossága és a társadalommal szemben 
való felelősségérzete van. Igen is: ettől a 
mai nemzedéktől, mely nem teremt új 
máz után kutató Zsolnaykat és ős-motivu-
mokért Mexikóba barangoló Horti Pálokat, 
el lehetne várni, hogy legalább egy tisz-
tességes úriszobát tudjon megtervezni, vagy 
határidőre megtudjon csinálni egy exlibrist. 
Úgylátszik azonban: nagy hőstett és apró 
becsületesség egyazon gyökérből ered, az 
etosz hajtása mindkettő. 

S itt van a bajok forrása, nem az ilyen-
kor szokásos frazeológiában. Vagyis : nem 
azért nincs iparművészetünk, mert — mint 
mondani szokás — nincs meg hozzá a 
„fejlett iparunk," a „társadalom elisme 
rése," a „hagyományok szelleme" és egyéb 
ilyen lelkiismereti ópiumi-cseppek, hanem 
azért nincs iparművészetünk, mert ipar-
művészeink nagy része nem ipart és nem 
művészetet akar csinálni, hanem megélni, 
jól élni, sőt nagyon jól élni és egy olyan tej-
fölös cinizmussal kezelik immár tíz éve a bál-
ványokat, mint vasárnapi szórakozásaikban 
a futball-labdát. Hol van valaki, aki meg-
állj-t kiáltana nekik, hol van egyetlen 
nevelőjük, mentoruk, kritikusuk, aki egy 
kollektív munka öntudatára eszméltetné 
őket és az órabérek, a heti keresetek, az 
export-konjunktúrák és egyéb beszajkó-
zott közgazdasági vezérszók világából kive-
zetné őket egy órácskára az ipari művé-
szet álmaihoz, a tiszta fellángolásokhoz, a 
szent, céltalan ábrándokhoz. 

Hasznos, okos, praktikus az élet reális 
megértése. De ebben az országban tíz éve 
nem lehet egy becsületes lakásművészeti 
kiállítást rendezni, mert a mi lakóház-
architektusaink az argentiniai ültetvénye-
sek billiárdszobáival vannak éppen elfog-
lalva és az inasuk nem viszi be a stúdióba 
a múzsa vizitkártyáját. Igen, ha itt valaki 
vállalkozna arra, hogy az utolsó tíz évben 
a nagybérlőknek készült Jacobean-stílű 
parfümszobákat és az unokáiknak készült 
batikolt lábbeliket összegyűjtse, egy világra-
szóló, pompázatos kiállítást lehetne csinálni. 
S ne higyjétek, hogy csak éppen ezek a 
nagy elhatározásokhiányzanakszóbanforgó 
iparművészeink lelki világából. Oh, sokkalta 
kisebb sarokforgói is meglazultak az emberi 
cselekvéseknek. A rend, a szolidság, a szó-
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tartás, mindaz, amit a munkáskéz tisztaságá-
nak kellene nevezni. Vagy az ipar evan-
géliumának, ha mindez nem hangzana épp 
olyan fakult melódiának, mint az, hogy: az 
iparművészet erkölcse. 

Vagy, mint amilyen avult: minden morál-
prédikálás. Tudatában vagyok annak: ez 
öreges zsémbeskedés, tanáros okvetetlen-
kedés, míg vele szemben áll a fiatalság, 
a tett, a nagy mintatermekkel felszerelt, 
famegmunkáló gépekkel üzembehelyezett 
szalon-gyár. A világ robog és e robogásá-
ban nem lehet feltartóztatni vasárnapi 
prédikációkkal. 

. . . Vájjon csakugyan nem lehet? Körül-
nézek és semmi sem mondja, hogy ez 
lehetetlen. A német iparművészet ezerszer 
több háborús, kilengéses, pénzlecsúszásos 
bajjal küzdve is szemébe néz a morális 
számvetéseknek, melyekkel a darmstadti 
Koch, vagy a berlini Scheffler szembe-

állítják. Georg Hirth halála után nem lett 
kevesebb prédikátorainak száma, csak több. 
Vagy idézzem a szomszéd Bécs katedrájá-
ról szóló Tessenow-ot, aki biblikus hittel 
és szépséggel hirdeti az ő könyveiben a 
kisvárosi munka etoszát, mely a hajdani 
céhbeli erkölcsöknek továbbőrzésére van 
hivatva ? S egyáltalában ósdi vaskalapos-
ság-e — ha már divatszempontból néz-
zük — egy maradandó etika hirdetése a 
művészetben éppen ma, mikor Lahoretől 
Újvidékig minden művészi akarat kül-
takarója alatt egy megújuló lelkiség, egy 
rendre és belső megnyugvásra vágyó világ-
szellem irányítja a formákat. 

A mi iparművészetünk megújhodása sem 
kezdődhet el mással: egyetlen egy negyed 
órácskával, melyben a művész bizalmasan 
magára maradva mérlegre teszi az ő er-
kölcsi világát, hogy megmérje és könnyűnek 
találja. 

ÜJ MŰVÉSZET VAGY TANULATLAN SÁG? 
múltkor olvastam egyik kiváló 
műkritikusunk tollából eredő bírá-
latban, hogy a túlzás a tehetséges 
művészben mindig a fiatalság 
velejárója. Igazán? Michelangelo, 
Rembrandt, Rodin.WagnerRikárd, 
Liszt; és ha végigtekintek a leg-

nagyobbak során, mindennütt azt látom, hogy fiatal-
kori műveiknek éppen ellenkezőleg, mértékletesség 
és szerénység a jellemző vonása; csaknem félénk 
bizalmatlanság önmaguk iránt, de a természetnek 
és a kifejezés hagyományos formáinak, az előttük 
járt mestereknek áhítatos tisztelete. Talán több mon-
danivalójuk van mint a mestereiknek, de azért tanul-
nak tőlük, küzdenek, szenvednek a tudásuk elsajátí-
tásáért. Csak amikor már ismerik mesterségük minden 
csinját-binjét és urai a kifejezés minden másoktól 
eltanulható eszközének, akkor kezdenek a maguk 
nyelvén beszélni, akkor bontakozik ki a saját nagy 
egyéniségük. Mélyítik, új elemekkel gazdagítják az 
elődeiktől átvett tudást, mely nem elegendő új művészi 
alkotásai számára. De a hagyományos művészi formák 
ilyetén átalakulása, ha igazán egészséges folyamat, 
szervesen, szükségszerűen fejlődik a meglevőből, nem 
pedig önkényesen, erőszakosan, a köztudatban élő 
alapfogalmak felforgatásával. Az emberi anatómia, a 
perspektíva, a fizika törvényeinek nem ismerése vagy 
figyelmenkívülhagyása, a kakofónia, a káosz még 
nem jelentenek új művészi formát. Efféle túlzásokra 
és szertelenségekre az igazán nagy tehetségek, ha 
egyáltalán valaha, hát nem kezdő korukban, hanem 
csak akkor ragadtatták magukat, mikor már régen 

túllépték alkotóképességük zenitjét, mikor erejüket 
vesztve, mintegy önmaguknak paródiái, már csak 
virtuozitásukkal tudtak hatni a közönségre. Voltak 
és vannak is mindenkor, akik minden szertelen-
ségben új művészi megnyilatkozást sejtenek és 
csodálnak. De a józan ítélet és a mindig megint 
jóútra térő komoly ízlés idővel helyreigazítja a 
tévelygő divatok elhamarkodott ítéleteit. A baj csak 
ott kezdődik, ahol maguk az alkotó művészek 
veszítik el az orientációt. Ha a fiatalok például így 
okoskodnak: Greco elrajzolta alakjait, mégis nagy 
művésznek tartják, ergo nem szükséges jól rajzolni 
tudni. Franz Hals, mikor már öregedett (de nem 
ám, mikor fiatal volt!), spahtlival kente a festéket 
a vászonra, tehát kenjük mi is mindjárt malter-
kanállal, ez még zseniálisabb lesz. (Igaz, hogy Hals 
éppen oda tette, ahová kellett, de ez nem lényeges.) 
Rodin figuráinak (már tudniillik a késői, jelleg-
zetes Rodineknek) nincs csontjuk, nincsenek is 
befejezve; mégis minden múzeumban van belőlük 
egynéhány: gyúrjunk tehát mi is idomtalan, kisfejű, 
duzzadt lábú szörnyszülötteket különféle eszelős 
pózokban, ez sokkal könnyebb, mint megmintázni 
egy igazi aktot és az emberek azt fogják hinni, 
hogy „új művészetet" találtunk ki. X és Y képeiben 
nyoma sincsen a kompozíciónak, képszerűségnek, 
valőrnek, gondolatnak, tudásnak, mégis nagy pénzt 
fizetnek értük. Szóval, a tudás elavult fogalom, 
művésznek nem kell, sőt nem is szabad tudnia 
semmit,csak így lehet igazán eredeti,egyéni művész... 

Megint sokat vitatkozunk a régi és az új művé-
szeten. Vitatkoztak ezen minden időkön; mindig 


