
IPARMÜVÉSZETÜNK AMERIKAI PIACA 
IRTA KÓRÓDY GYÖRGY 

aprói-napra fokozódik ipar-
művészeti termelésünk, ez-
zel szemben a hazai piac 
felvevőképessége egyre 
csökken. Mindkét jelen-
ség országunk elszegénye-
désének következménye. 

A megélhetés gondjai munkára kényszerí-
tették az elszegényedett középosztálybeli 
nőket és sokan — mint képességüknek és 
intelligenciájuknak legmegfelelőbbet — az 
iparművészetet választották életpályául. 
Így kevésszámú hivatásos iparművészünk 
mellett a dilettánsok egész serege gyártja 
a különböző iparművészeti termékeket. 
Sajnos, munkáik jórészt anyagszerűtlenek, 
rosszak, képzettségük hiányos, de munka-
képességük és lelkesedésük meggyőz ben-
nünket arról, hogy erre a munkakörre ráter-
mettek, ha kellő irányítás mellett dolgoznak. 

De azok is, akiknek már kellő képzett-
ségük van, tanácstalan összevisszaságban 
forgácsolják el erőiket, mert a felvevő-
képes piacok tanulmányozása nélkül olyan 
árúkat készítenek, termelnek, amelyek alig 
értékesíthetők. 

Magyarországnak pedig ma fontos érdeke 
minden termelő erő gazdaságos kihaszná-
lása. A magyar iparművészet jelentős 
részét is az ország gazdasági újjáépítésére 
kell felhasználnunk. E cél elérésénél fon-
tos szerep juthatna az iparművészeti export-
nak is, ha megfelelően meg volna szer-

úgy a termelés, mint az elhelyezés, 
feladat egy központi szervezet 
által volna megoldható. Ez a 
volna hivatva arra, hogy mind-
iparművészeti árúk számára, 

nagy tömegben készülnek és 
célra használtatnak, tanulmá-

vezve 
Mindkét 
létesítése 
szervezet 
azok az 
amelyek 
praktikus 
nyozza és a külföldi piacot, ízlést, tapaszta-
latai alapján ellássa útbaigazítással a kisebb 
iparművészeti vállalkozásokat és elbírálja 
a készítményeket az exportképesség szem-
pontjából, külföldi kiállítások rendezésével 
vagy üzleti utazások útján pedig a kap-
csolatot az idegen piaccal megteremtse, 
megrendelés ket szerezzen, a szállítási és 
egyéb feltételek pontos betartását ellen-
őrizze, szóval a bizalmat, mely kis vállal-
kozásokkal szemben nincs meg, tekintélyé-
nek súlyával megszilárdítsa. 

A külföldi államok közt ma az Észak-
amerikai Egyesült-Államok felvevőképes-
sége a legnagyobb. Ott kell és ott lehetne 
elsősorban a magyar iparművészetnek 
piacot teremteni. Ehhez kell elsősorban a 
termelésnek az említett módon való meg-
szervezése, hogy az amerikai kereskedő 
egy minden tekintetben megbízható féllel 
tárgyalhasson. Mert az első kérdések, 
amelyekre választ kell adnunk: mekkora 
a teljesítőképesség? mi a biztosíték arra, 
hogy a vevő meghatározott időn belül 
pontosan megkapja az árút? és ami szin-
tén fontos, milyen rövid határidő alatt 
készül az el? mert hiszen a praktikusan 
felhasználható iparművészeti termékek 
divatja is időről-időre változik és a köz-
ponti szervezet feladata abban is állana, 
hogy kísérje figyelemmel ezeket a válto-
zásokat nehogy divatjamúlt és így eladha-
tatlan dolgokat küldjenek külföldre. 

Személyes tapasztalataim alapján meg-
győződtem arról, hogy iparművészetünk 
számára Amerika felvevő és vásárló képes-
ségnek kimeríthetetlen. Hogy azonban a 
kísérletezők 99°/o-a csalódottan állapítja 
meg ennek az ellenkezőjét, annak egy-
szerű oka az, hogy nem ismerik a kívá-
nalmakat és helytelen felfogásból indulva 
ki, azt hiszik, hogy Amerikában minden 
művészietlen dolgot el lehet adni. Téved-
nek. Amerikának is meg van a maga 
sajátságos ízlése, amely azonban csak 
előttünk tűnik fel sajátságosnak, mert más 
környezetben, más életviszonyok között 
fejlődött, mint a mienk. így megesett pél-
dául, hogy a Wiener Werkstáttének tagad-
hatatlanul művészi és eredeti, de deka-
dens és néhol még európai szemmel nézve 
is szélsőséges iránya nem talált vissz-
hangra, annak ellenére, hogy a bécsi 
iparművészet javát vitték ki New-Yorkba. 

New-York a fantasztikus lehetőségek 
városa. A fejlődés azonban elsősorban 
tehnikai és olyan gyors léptekben halad, 
hogy a művészet nem tud vele lépést 
tartani s ezért kapkodó, bizonytalan 
és más nemzetek művészetéből táplál-
kozó. Ámde az idegen művészetet csak oly 
mértékben hajlandó befogadni, amennyi-
ben az az ő sajátságos életviszonyainak, 
praktikus kívánalmainak és hagyományok 



nélküli kultúrájának megfelel. Ha tehát a 
magyar iparművészetnek a fentemlített 
létesítendő szervezete útján meg volna 
adva a lehetősége arra, hogy az amerikai 
kívánalmakat alapos tanulmány tárgyává 
tehesse, akkor — anélkül, hogy művészi 
nívójából és eredetiségből engedményeket 
tenni kénytelen volna — könnyen akkora 
piacot teremthetne magának, hogy az 
amerikai iparművészeti exportunk Magyar-
ország gazdasági újjáépítésének egyik leg-
jelentősebb tényezőjévé válhatna. 

Mert hogy a magyar művészet odakint 
fogékony talajra talált, azt személyes 

tapasztalataim alapján az elmúlt hónapok-
ban örömmel állapítottam meg. Míg az 
utóbbi években az orosz művészet volt a 
divat, addig újabban a magyar művészet 
hódít mindinkább teret New-Yorkban. 
A Capitolban például, a világ legnagyobb 
és talán legtökéletesebb zenekarában a 
művészeknek egyharmada magyar, a szín-
padon magyarruhás balett magyar tánco-
kat mutat be, a színházakban nagy siker-
rel játszák a magyar színdarabokat, az 
egész amerikai filmipar legfőbb vezetése 
magyar ember kezében van, a mozgókép-
színházak legnagyobb 
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resze két magyar 
v á l l a l k o z ó tulaj-
dona és a mi ipar-
művészetünk szá-
mára a legbizta-
tóbb, a g r a f i k a , 
festőművészet és 
színházi d ísz le t -
tervezés terén kint 
működő m a g y a r 
művészek nagyon 
n é p s z e r ű e k . Ter-
mészetesen a nagy 
v i l á g v á r o s mé-
r e t e i h e z k é p e s t 
ezek a sikerek még 
nem tekinthetők 
számottevő ered-
ménynek, de min-
denesetre a l k a l -
m a s a k arra, hogy 
egyengessék a ma-
gyar iparművészet 
exportjának útját. 
Ajánló levél, pro-
tekció nem hasz-
nál semmit, ellen-
ben jól megszer-
vezett termeléssel, 
ízléses, nívós ter-
vek után, jó anyag-
ból becsületesen 
megcs iná l t mun-
kákkal, és főkép-
pen az a m e r i k a i 
k ívána lmak ala-
pos i s m e r e t é v e l 
nagy a n y a g i és 
e rkö lc s i eredmé-
nyeket érhetnénk i 
el. Rajtunk múlik j 
c s u p á n , hogy ez 
valóra is váljék. ry ez 2 
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! WOLFNER GYULA MAGYAR NÉPMŰVÉ-
SZETI GYŰJTEMÉNYÉNEK KIÁLLÍTÁSA 

ÍRTA LAYER KÁROLY DR. j 

agyértékű képgyűjteménye 
után, mely az újabb ma-
gyar festőművészet leg-
java képviselőit foglalja 
magában kiváló munkáik-
kal, most népművészeti 
gyűjteményét is hozzáfér-
hetővé tette a nyilvános-

ságnak Wolfner Gyula. Az iparművészeti 
múzeum által rendezett alkalmi kiállítás 
keretében alkalmunk van Wolfner nép-
művészeti gyűjtésével behatóbban meg-
ismerkedni. 

A lakásban, melynek falait magyar 
művészek képei borítják, nem bontakoz-
hattak ki kellőképp a keramika és a fiókok-
ban őrzött hímzések sorozatai. Csak a 
múzeum elrendezésében mutatja a gyűj-
temény igazán ritka gazdagságát. 

Gyűjtőink, sajnos, jóidéig nem törődtek 
hazánk művészeti termékeivel s a divat-
nak hódolva, inkább külföldi eredetű mű-
tárgyakat vásároltak. Ha magyar művész 
nálunk keresett lett, úgy azt — mint 
Munkácsyt vagy Paál Lászlót — előbb a 

Í
külföldnek kellett felfedezni. Ennek a 
hazafiatlan irányzatnak üzent hadat néhány 
komoly és tekintélyes gyűjtőnk; közöttük 
első helyen Wolfner Gyulával. Következe-
tes, kitartó és lelkes munkájuknak nem-
csak értékes gyűjteményük lett az ered-
ménye, hanem egy igen örvendetes „Pál-
fordulás"; az ő sikereik révén divatba 
jött a, magyar művészet termékeinek gyűj-
tése. És ma legalább már oda jutottunk, hogy 
a jó magyar műtárgynak nagyobb nálunk 
az ára és a kelendősége, mint a közepes 
külföldinek. 

Örömmel látjuk Wolfner Gyula gyűjtő-
szenvedélyének ezt az új megnyilvánulását, 
különösen most, amikor elvesztettük orszá-
gunk épp ama részeit, ahol a kultúra s a 

í népművészet a legszebben virágzott és 
• immár elmúlt az ideje a könnyűszerrel 
| való gyűjtésnek. 

ÍItt is, mint képgyűjteményében, erősen 
kidomborodik Wolfner Gyula gyűjtői egyé-

| nisége. Az egyéni ízlés, nem pedig a tudo-
mányos szempont, még kevésbé a forgalmi 

érték volt irányadó a népművészeti gyűj-
temény összeállításában is csak úgy, mint 
a képek gyűjtésénél. És gyűjteményének 
különös értéke épp abban rejlik, hogy 
saját ízlésén és szempontjain keresztül 
formálta ki annak anyagát. Elismerésre-
méltó s a mai viszonyok közt egyenesen 
propagatív értékű munkát végzett, mert ez 
a gyűjtemény is a népművészetünkben 
vidékenkint kifejlődött helyi jelleg ellenére 
a magyar nép lelki közösségének fényes 
dokumentuma. 

Az iparművészeti múzeumban bemuta-
tott gyűjtemény a magyar népművészetnek 
két legérdekesebb ágát, a népies keramikát 
és a népies hímzéseket öleli fel. 

Egy évtized alatt szerezte össze Wolfner 
Gyula a magyar népművészet alkotásainak 
változatos sorozatát és ennek a gyors 
iramnak tulajdoníthatjuk, hogy gyűjteménye 
— ennek részeit tekintve — egyenlőtlen-
séget, kisebb-nagyobb hézagokat tüntet fel, 
de azért túlzás nélkül megállapítható, hogy 
ma már ennek keramikai része muzeális 
szempontból is számottevő gyűjtemény. 

A Wolfner-gyűjtemény keramikai anya-
gából — melynek néhány jellemző darab-
ját képben is bemutatjuk — ki kell emel-
nünk a felvidéki úgynevezett habánedények 
csoportját. Ez igen tanulságos és már 
csaknem teljes képét mutatja annak a 
döntő befolyásnak, melyek a XVI. század 
végén betelepült habán fazekasok gyako-
roltak felvidéki agyagművességünk fejlő-
désére. 

A legrégibb évszámmal jelzett darabok 
még azok közé tartoznak, melyeket részint 
az olasz majolika, részint a délnémet 
fajánsz befolyása jellemez. 

A habánoknak a XVII. és XVIII. század 
folyamán végbemenő teljes elmagyaroso-
dásáról tanúskodik azután a Wolfner-
gyűjteményhez tartozó cserépedények gaz-
dag és változatos sorozata. A céhkorsók 
és a tisztán virágos díszítésű edények 
mellett nagyszámban vannak figurálisak, 
pásztorok és szántó parasztok alakjával. 
A magyar népművészet legjobb alkotásai 
közül valók ezek a darabok; díszítésük 
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eredeti naiv felfogásról tanúskodik, de 
többnyire oly biztos kézzel, mondhatni 
művészi öntudattal van odavetve, hogy 
igaz gyönyörrel nézheti a szép iránt fogé-
kony szem. 

Jól megválogatott darabok illusztrálják 
ezenkívül a gyári fajánszoknak a XVIII. 
század végétől kezdve a felvidéki agyag-
művességre gyakorolt erős hatását. Ide 
tartoznak a gyűjteménynek rokokóízlésű 
virágcsokrokkal és virágkartusokkal díszí-
tett igen szép edényei. 

Az erdélyi agyagművességnek vidékek 
és nemzetiségek szerint egymástól külön-
böző csoportjai még nincsenek egyformán 
képviselve a Wolfner-féle gyűjteményben. 
De már most is eléggé gazdag és változatos 
a szélesen kezelt, hímzésre emlékeztető 
kék zománcdíszű edényeknek, valamint a 
székely bokályoknak a kiállításon egy-egy 

szekrényt megtöltő sorozatai. Az erdélyi 
agyagművességnek igen érdekes külön-
legességei az úgynevezett alvinci korsók 
szintén igen jó példányokkal vannak kép-
viselve a gyűjteményben. Ezek túlnyomóan 
ónfedővel vannak ellátva és a felvidéki 
habán-típusú edényekkel feltűnő rokonsá-
got mutatnak. Kétségtelen, hogy ezeket a 
XVII. században Alvincon letelepedett 
habánok készítették. 

A kiállítás keramikai anyagát kiegészíti 
a népies hímzések és csipkék kisebb, de 
minőség tekintetében igen jó gyűjteménye, 
melynek leggazdagabb csoportját a sárközi 
és felvidéki tót fejkötők alkotják. 

Wolfner Gyula érdemes gyűjtői tevékeny-
sége jó útmutatója lehet többi gyűjtőinknek 
népművészetünk megbecsülésében, általá-
ban pedig pusztuló és egyre gyérülő hazai 
értékeink megmentésében. 

ÉREM- ÉS PLAKETTKIÁLLÍTÁS AZ IPAR-
MŰVÉSZETI MÚZEUMBAN 

lig volt reneszánsz- és barok-
korabeli magyar érmészet 
s ami volt, alig nevezhető 
magyarnak (a művészek 
olaszok, németek) s majd-
nem csupán a pénzverő-
helyekre, bányavárosokra 

korlátozódik. Sajnos, csak egyes jellemző 
példákat (Schautelerek, biblikus érmek) 
sikerült e korból kiállítani. A török háborúk 
eseményeit megörökítő érmek majd mind 
Nürnberg, Boroszló, Frankfurtban, később 
Bécsben készültek s a német s osztrák 
érmek közt szerepelnek. 

Az empire-korabeli Stuckharttól valamint 
Wurschbauertől már szép sorozatok látha-
tók kiállítva; bár előbbi csakis születésénél 
fogva magyar. Ez időben a plágiumot úgy-
látszik nem vették még komolyan, mert fel-
tűnő, hogy az említett két művésznek több 
teljesen azonos ábrázolású és feliratú érme 
van. Szép sorozattal vesz részt a 40-es évek 
kedvelt, tehetséges és termékeny magyar 
születésű bécsi érmésze: Böhm J. Dániel 
is. Látható továbbá Festetich György gróf 
nagy Georgicon jutalomérme, melyről csak 

A Magyar Éremkedvelők Egyesületé-
nek érdemes titkára, Schulek Alfréd dr. 
a május hó 25-én megnyílt kiállítás 
következő ismertetését bocsátotta rendel-
kezésünkre : 

néhány éve sikerült megállapítani, hogy az 
idősb Kari Henrik körmöci éremvéső műve. 
Az abszolutizmus idejében s még utána 
sokáig, úgyszólván nincsen magyar érmészet 
s csak a 80-as években kezd ismét bonta-
kozni; az első művészi kísérletek Loránfi 
Antaltól és a franciás modorú Szárnovszkytól 
valók. És ha a bécsi „Medailleur-Akademie" 
tanítványainak, Gerl és Reisner körmöci 
éremvésőknek sem magyaros, sem művé-
szetileg jelentős munkáit nem tekintjük, úgy 
benne is vagyunk a modern, az „élő" 
magyar érmészetben, mely alig egy-két év-
tized alatt, külföldi (főleg francia) hatásra 
ugyan, de mégis teljesen önmagából és 
eredetien fejlődött s ma méltán vetekszik 
úgy kifejezésbeli erő, eredetiség, valamint 
művésziesség szempontjából a legnagyobb 
nemzetek, a franciák s németek legjobb 
művészeinek munkáival. Csak legkiválóbb 
képviselőit sorolhatjuk fel: Beck ö . Fülöp, 
Teles, Berán, Reményi, a korán elhúnyt 
Juhász és Murányi, továbbá Borsi, Csiszér, 
Moiret, Szántó, Szentgyörgyi, Sztringovits, 
Tóth Gyula, Vágó Dezső, a svájci szárma-
zású Zutt, a Münchenben élő Esseő B. 


