
JELENKORI MŰVÉSZETI TÖREKVÉSEK 
AZ IPARMŰVÉSZETBEN 

ÍRTA SZENTGYÖRGYVÁRI GYENES LAJOS 

a mai i p a r m ű v é s z e t 
szín- és formavilágában 
kívánunk elmélyedni, úgy 
föltétlenül visszapillan-
tást kell vetni a háború-
előtti korszak művészeti 
törekvéseire, annak elért 
eredményeire, mert csak 

úgy tudjuk megérteni azt, hogy az ipar-
művészet mai megnyilvánulásai miként 
kaphattak helyet ott, ahol az elért eredmé-
nyek művészi értékéről lehet beszélni. 

Az iparművészet a leghálásabb terrénum 
a művészeti fej-
lődés különböző 
irányainak hasz-
nosítására,kipró-
bálására. Hiszen 
nincs az életnek 
olyan vonatko-
zása, mely vala-
milyenformában 
bele ne kapcso-
lódhatna abba a 
világba, melyet 
egy szóval, „ipar-
művészet", fejez-
hetünk ki! 

Az emberi ha-
ladás a művészi 
kultúra terén, itt 
nyújthatja a leg-
v á l t o z a t o s a b b 
sokaságát a kul-
túrált emberiség 
számára nélkü-
lözhetetlen alko-
tásainak. 

Az iparművé-
szetben a „divat" 
az, ami azonnal 
hasznosítani kívánja a különböző művészi 
irányok vezérlőelveit, természetesen egy-
formán fölhasználva kezdetben a divatos 
irányok jó és rossz tulajdonságait, elért 
eredményeit és túlhajtásait. 

Ámde a művészi ízlés, mely a tradíciók-
kal terhes művészi mult legnagyobbszerű 

eredményein nemesedett meg, igyekszik a 
„divat" hóbortjaiból az értékeket a maga 
számára biztosítani s így áll elő egy foko-
zatos fejlődési folyamat, mely szigorú 
következetességgel épül arra a fundamen-
tumra, mely az emberiség történelmében 
a művészi eredmények határköveiből van 
összerakva. 

Az iparművészet mohón szívja magába 
a „divatosnak" hirdetett eredményeket, 
hiszen ma mindenre reányomja bélyegét 
az a kultúrált ízlés, mely valaha csak a 
szellemi és pénzarisztokraták rangját deko-

rálta csak, míg 
ma az élet szük-
séges tartozéka 
már. Elsősorban 
veheti át a „diva-
tos irányok" szín-
és formanyelvét 
az iparművészet 
ott, ahol az üz-
leti szellem a tö-
megárúk gyártá-
sánál a rövid-
életű, tehát ke-
v é s b é é r t é k e s 
iparcikkeket ál-
lítja elő s csak 
m á s o d s o r b a n 
ott, ahol komo-
lyabbanyagérté-
kekkel kell szá-
molniasígynincs 
megalehetősége 
annak, hogy a 
divatját mult mű-
vek könnyen és 
olcsón kicserél-
hetők legyenek. 
Ez utóbbi a „di-

vatos irányok" túlhajtásainak a szerencsés 
fékezője, egyben a művészi nemesebb 
ízlés olyan támasztéka, mely hivatva van 
a „divatos irányokból" művészi értékeket 
termelni, azokat a jövő számára meg-
óvni, mint a korszak jellegzetes művészi 
eredményeit. 
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Ott, ahol a különböző művészi irányok 
kikristályosodott értékeivel találkozunk, ott 
a szemlélő előtt egy mult áll a jelen forma 
ruhájába bujtatva, ott a régi izom- és 
csontrendszere megvan mindennek, csak 
a köntös az, ami új! 

Ezeken a hagyományokon, nemzeti érzé-
seken átszűrt, szerkezeti formákon fölépült 
organizmus nehezen mozdul meg, itt a 
divat hóbortjai nemcsak az elért művészi 
eredmények betonfalaiba ütköznek, itt az 
anyag anyagértéke is olyan tilalomfa, 
melyet kidönteni nem, csak díszíteni lehet. 

Ez a tilalomfa lesz a jövő számára is 
az a mementó, mely őre lesz a becsületes 
művészi törekvéseknek, de egyben világító 
szövétnek azok számára, kik a haladást 
a fejlődés egyetlen lehetőségének tekintik. 

Ha a fejlődés eredményein seregszemlét 
tartunk s belépünk egy, a XX. század mai 
stílusát magán viselő otthon falai közé, ott, 
ahol a legváltozatosabb sokaságát találhat-
juk meg a mai lakásművészet minden tar-
tozékának, ott az iparművészet mai köntöse 
egy nagy küzdelem eredményeit tünteti föl. 

Ez a küzdelem egy vajúdó, forrongó 
korszak kivívott győzelmét példázza, mely 
az örök haladás jegyében a biedermeier-
korszakot követő évtizedekben indult meg, 
mely küzdelem a szecesszió és biedermeier 
közötti évtizedek kapkodása után gyökeres 
újítást kívánt bevinni az iparművészet szín-
és formavilágába s azt hitte, hogy meg-
találta a bölcsek kövét akkor, midőn szinte 
teljesen szakított a múlttal és a szecesszió-
ban kívánt valami újat, frisset adni a rene-
szánsz korszakot követő különböző stílusok 
„egyhangúnak"ítélt szín- és formavilága után. 

Ennek a forradalmi stílusnak a legnagyobb 
hibája volt az, hogy a túlzásba vitt modern 
naturalizmus a klasszikus fundamentumot 
kirúgta maga alól, de egyben nem számolt 
sem az anyagszerűséggel, sem a szerkezet 
követelményeivel. 

Ez a stílus a stílustalanság bélyegével 
a homlokán korán kimúlt. 

A „haladó" szellem azonban nem a 
folytonosság elvének szükségszerűségét 
írta a zászlójára, nem ; még mindig irtózott 
a történelmi múlttól s így az anyagszerűség 
túlságos imádatába merült, mely pusztán 
az anyag szépségével kívánt hatásokat 
elérni,az arányok nemességét hangsúlyozva 
a konstrukció mellett . . . 

Az anyag, a konstrukció így egymásra 
talált a háborúelőtti utolsó évtizedben, de 

a klasszikus mult, az vörösposztó volt még 
mindig. A dekoráció így lemaradt. Ami 
az ornamentikát illeti, minek következté-
ben a nagy felületek aztán túlságosan egy-
szerűekké váltak, unalmasokká lettek. 

De a kényszerűség valahogy nagyobb úr 
lett, mint a „haladás" apostolainak a múlt-
tal való barátkozása s a klasszikus hagyo-
mányoktól való irtózat a sajátos nemzeti 
díszítő elemek felé mutatott egy olyan ki-
vezető utat, melyen el kellett indulni. 

Elindultak tehát azon az úton, melyen 
az anyag, a szerkezet s a hagyomány 
ismét triumvirátus lett. Most már csak a 
megjelenítő formanyelv volt hátra! 

Az iparművészet e vajúdó korszaka ter-
mészetesen párhuzamosan haladt a képző-
művészetben is megindult újító folyamattal, 
mely a különböző izmusok szélsőségeiben 
még nem találta meg azt az utat, mely el-
érhető eredményekkel kecsegtetett volna. . . 

Hiszen a képzőművészet festői berkeiben 
a legképtelenebb „lehetőségekkel" kellett 
számolni. „A papír, a vászon mindent el-
bír" elvén nyargalva, a különböző modern 
irányok világmegváltói olyan Pegazusokat 
tartottak már, hogy velük nem is a lehető-
ségek, de a lehetetlenségek világába szá-
guldozva, úgy a faképnél hagyták a hagyo-
mányok hívőit, hogy azok csak szédülve, 
megsemmisülten egy új talány előtt állottak 
egyszerre. . . 

Mi is lesz ebből, hova vezet ez a minden 
idők művészetét megcsúfoló egyéni nagyot-
akarás? — kérdezgették tanácstalanul 

Persze a „nagy lovasok", az „újítók", a 
„hódítók" szerepében a „divatot" majmolok 
táborától megtaposottan, szinte kritikát nem 
tűrve maguk fölött, nemcsak a jelen, de a 
jövő művészetét is megcsinálták már . . . 

A „haladás" náluk azon az időgépen, 
mely őket a jövőbe röpítette, expresz gyor-
sasággal megérkezett a kubizmuson, futu-
rizmuson stb.-in keresztül az expresszio-
nizmusig s így tovább . . . s ma ott tartanak, 
hogy maguk sem tudnak már tájékozódni 
abban a lehetetlenül nagy világban, hol 
már csak a fantázia nyargal ló és fék nélkül. 

A különböző művészeti irányok kaotikus 
sokasága tulajdonképpen a szertelenségek 
rendszerbe terelése. 

Ez a két „izmus" hatásaiban terméke-
nyítően hatott a „ma" iparművészetére, 
mely bélyegét reányomta a mai korszak 
alkotásaira. Ennek a két szélsőséges irány-
zatnak a konstruktív, stilizáló szín- és 
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formavilága az, amit az iparművészet 
haladó útjában társul vett maga mellé, 
hogy azt az új köntöst magára vehette, 
melynek szépségeit a konstrukció, mint 
közös vonás, jellegzetesen tünteti fel. 

Ennek a primitíveskedő festői irányzat-
nak a bevonulása az iparművészet szín-
és formavilágába az első etapját jelzi, 
mely a háborúk utáni új köntöst húzva 
magára, a „ma" divatjával a fiatalságot 
képviseli. 

A modern otthon új köntösben csakis 
így születhetett meg, mely lényegesen 
különbözik a háborúelőtti korszak modern 
otthonától. 

E külső forma, mely egyben az új, 
modern otthon stílusát jellemzi, ötletes-
ségével, a színes formavilág motívumai-
nak szellemes csoportosításával a forma, 
a szín összhangjának' ritmusa mellett a 

kontrasztok hangsúlyozott kidomborításá-
val olyan külsőt varázsolt a „ma" ipar-
művészeti alkotásainak jórészére s vele 
az otthon arculatát úgy megváltoztatta, 
hogy ezzel az újszínű és formájú külsővel 
már mint irányító faktorral kell számolnia. 

Ez a mai művészi forma, mely a teremtő 
művészet legfiatalabb ünneplő köntöse, szol-
gál tanúbizonyságul arra, hogy a „divat", 
ha a művészi ízlés törvényeit tartja a szem 
előtt, maradandót tud alkotni az emberi 
kultúra számára, amelyet már e szóval, 
„divat", illetni is alig lehet. Ez a szó 
stílussá nemesedik, melyet a „ma művésze" 
a letűnt korszakok művészeinek teremtő 
zsenialitása mellé állíthat, mert ez a stílus 
is egy téglája már annak az épületnek, 
melyet a műtörténelem az elért eredmények 
művészi értékeinek drágaköveiből rakott 
össze. 

ESZTERGOM NEPMÚVESZETE 
ÍRTA JASCHIK ÁLMOS 

ár igazságtalan volna az 
az állítás, hogy népművé-
szetünk és t ö r t éne lmi 
stílusemlékeink gyűjtése 
és f e l d o l g o z á s a körül 
hanyagságot, vagy mu-
lasztást követtünk volna 
el, azt az egyet be kell 

ismernünk, hogy a gyűjtés eredményeinek 
nyilvánosságrahozatala szélesebbkörű és 
hathatósabb formában is történhetett volna. 
Egy-két — kiadói érdekből népszerűsített — 
kiadványt leszámítva a magyar közönség 
egészének alig, az utolsó húsz év alatt 
közénk nőtt nemzedéknek pedig úgyszólván 
semmi fogalma sincs arról a nagyszabású 
és feldolgozó munkáról, melyet erre hiva-
tott intézményeink kezdeményezésére, vagy 
egyéni hivatásszeretetből a szakemberek 
egyrésze évtizedek alatt végzett. Azok a 
szemelvények, melyeket anyagi gondokkal 
küzdő kiadványaink időnkint közölnek, 
sejtetikugyanegygyűjtőmunkanagyszabású 
arányait, de egymaguk még korántsem 
elegendők arra, hogy közönségünk közönyét 
leküzdjék, érdeklődését felkeltsék és ébren-
tartsák. 

Pedig az ilyen irányú kultúrális propa-
ganda, ma, országunk megcsonkítása és 
műkincseink egyrészének elvesztése óta, 

érzelmileg kivételesen fogékony talajra 
találna. 

Ha szabad a szórványosan fellépő tüne-
tekből következtetnünk, akkor megállapít-
hatjuk, hogy közönségünk közönye mintha 
veszített volna valamit merevségéből és 
némileg melegebb érdeklődéssel kísérné 
azokat a törekvéseket, melyek történelmi 
stíluskultúránk és népművészeti emlékeink 
felgyűjtésére és megmentésére irányulnak. 
A politikai katasztrófák kíséretében fellépő 
tömeglélektani jelenségek egyike nyilat-
kozik meg ebben az ébredező érdeklő-
désben, melyhez nemzetünk története a 
visszatérő példák egész sorával szolgál 
olyan időkből, amikor a nemzet életösztöne 
azért fordult a mult felé, hogy abból élet-
bátorságot és munkaerőt merítsen. Ilyenkor 
erőforrássá válik számára a mult minden 
olyan ténye, mely aktivitást képvisel, tekintet 
nélkül arra, hogy e tények a nemzetközi 
viszonylatban mekkora értéket jelentenek, 
sőt másodrendűvé csökken a tények ön-
értékének kérdése is és a fontos csak az 
marad, hogy — tények és a mi kultúránk 
tényei. 

Katasztrófánk előtt, ha műkincsről, mű-
emlékről, vagy népművészetről esett a szó, 
gondolatban Pozsonyba, Kassára, vagy a 
Szepességbe, — Kalotaszegre, Ocsénybe, 


