
ISKOLA ES IPARMŰVÉSZET 
ÍRTA LYKA K Á R O L Y 

em hiszem, hogy művelő-
désünknek akad még egy 
ága, amelyből oly kevés 
útravalót adna az iskola, 
m i n t a m ű v é s z e t b ő l . 
A közönségtől azt várjuk, 
hogy megértéssel és szere-

tettel forduljon a kultúra legszebb ékességei 
felé, azonban csaknem teljesen az önműve-
lődés nehéz munkájára utaljuk a művé-
szetek dolgában. Ennek révén a közönség 
csak nagynehezen tudta megtalálni az utat 
festészetünk némi értékeléséhez, szobrá-
szatunk azonban ma is mostohagyermeke. 
Még sokkal gyengébb a megértés az ipar-
művészettel szemben, az építészetről pedig 
jobb hallgatni. Gondoljuk csak el, hány 
művelt orvos, ügyvéd, hivatalnok, keres-
kedő képes magának számot adni arról, 
hogy azon a szőnyegen, amelyen otthoná-
ban mindennap pártucatszor végigmegy, mi 
a szerepe a bordűrnek; hogy a ház hom-
lokzatán, amelyet az ablakából mindennap 
lát, mire való a koszorúpárkány. Pedig 
egészen elemi példákra hivatkoztam, olya-
nokra, amelyeket tíz perc alatt érthetővé 
lehet tenni egy negyedik elemi iskolás gyer-
meknek. Tapasztalatom pedig az, hogy a 
közönség e művelt kategóriájának kilencven 
százaléka nem jutott el még ilyen elemi meg-
ismerésekhez sem. A bonyolultabb kérdé-
sekre kár volna kitérni. 

Ki felelhet érte? A közönség bizonyára 
nem, hisz azt így nevelték. Tanítói sem. 
Mert hiszen minden középiskolában van 
egy tanár, aki ebben az irányban kiválóan 
meg tudna felelni a jogos követelmények-
nek: a rajztanár. Mi több, ő az, aki egyedül 
hivatott megmagyarázni a művészet köré-
ből azokat a dolgokat,, amelyek egyáltalán 
megmagyarázhatók. Ámde kötött a keze, 
mert tantervek, utasítások s más effélék 
lehetetlenné teszik neki, hogy valódi hiva-
tásának megfeleljen. Óraszáma is arány-
talanul kevés. Ezt az igazán neki való fel-
adatot tehát csak bizonyos szerény százalék-
ban, szinte csak tárgykörébe becsempészve 
képes megoldani. 

De ha már ennyire lefokozott a lehetőség, 
jó lesz gondolkodni arról, hogyan lehetne 

mindezeknek az akadályoknak ellenére leg-
alább némi hasznos útmutatást juttatni fő-
képp a középiskolák tanulói számára, hiszen 
innen kerül ki az úgynevezett művelt közön-
ség. Mert hiszen mégis csak feltűnő dolog, 
hogy egy felsőbb leány, vagy egy gimná-
ziumot végzett fiú többet tudjon Afrikáról, 
mint annak a lakószobának berendezési 
tárgyairól, amelyben egész élete lefolyik. 

Azt hiszem, hogy az idevágó művészeti 
ismereteknek éppen ehhez a legközvet-
lenebb környezethez kellene kapcsolódniok, 
sőt, hogy organikus felépítésben éppen ezek 
az ipaművészeti ismeretek volnának az alap, 
amelyből a későbbi, építészeti, szobrászati, 
végül festészeti ismereteknek kifejlesztése 
némi eredménnyel várható volna. 

Ennek oka főképp az, hogy az ipar-
művészet stílus-elemeinek, szerkezeteinek, 
formarendjének ismertetésére sokkal alkal-
masabb a nyelv, fogalmaink e szokott köz-
vetítője, mint például akárhány festmény 
vagy szobor megértetésére. Az iparművészet 
ismertetésénél nem nehéz megtenni az első 
lépést a művészeti elemek megértetése felé 
s ezzel fokozni az érdeklődést, mintegy fel-
hangolni a művészeti érzéket, hogy végül 
kiki intuitíve tovább fejlessze azt magában. 
S ezzel egyben elértünk egy más, magában 
is fontos célt: fölkeltettük az érdeklődést az 
iparművészet egész komplexuma iránt. 

Egészen más figyelemmel nézi az az 
ember az iparművészet alkotásait, akit leg-
alább a legszükségesebb elemi ismeretekkel 
fegyverzünk fel. 

Ha most tekintetbe vesszük azt a fukar 
kézzel mért óraszámot, amelyet iskoláink 
e célra a rajztanárnak juttatnak, eleve meg 
kell szorítanunk az előadandó anyagot, csak 
egyről nem szabad lemondanunk: arról, 
hogy mindent szemléltetés útján (rajz, be-
mutatás) közöljünk, a gyermeknek élmé-
nyévé tegyük. Azokat a művészi vonásokat, 
amelyekre rá akarunkmutatni, szinte együttes 
munkával kell mintegy vele felfedeztetnünk. 

Példáink számát szűkítenünk kell ugyan, 
de annál behatóbb legyen magyarázatunk. 
Ennek menetére célszerűen választhatjuk 
a bemutatásra kiszemelt egyszerűbb mű-
tárgy készülésének menetét, ezzel mintegy 
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feltárjuk keletkezése módját. S itt az első 
elem, amelyet könnyen kidomboríthatunk, 
az anyag, amelyből a tárgy készül s amely-
nek szerepe döntő. Nem szabad vissza-
riadnunk oly elemi igazságok fejtegetésétől 
sem, amelyekről azt hisszük, hogy úgyis 
tudja mindenki, holott a valóságban lépten-
nyomon vétkeznek ellenük, így például a 
fa-, vas-, kő-, textilanyag megmunkálásának 
különbözőségére nyomatékkal rá kell mutat-
nunk : ami az egyikből készíthető, arra a 
másik esetleg sehogy sem alkalmas. Az 
anyag és megmunkálásának módja tehát 
az alap, amelyből kiindulhatunk, ha csak 
lehet negatív példák, ízléstelen hibák be-
mutatásával is. Ezek az elméleti fejtegetések-
nél, paragrafusokba szedett stilisztikai szabá-
lyoknál sokkalta mélyebb nyomot hagynak 
az emlékezetben. 

Egy oly közönséges műtárgy, mint egy 
szék, a fontos szempontok egész sorának 
magyarázatát kínálja. A szék magában egy-
szerű szerkezet lehet, de bármily formát 
adnak is neki : az összes formáknak meg 
kell felelniök egy bizonyos célnak: az ülés 
céljának. Az anyagon s megmunkálásán túl 
tehát új iparművészeti szempontra mutatunk 
rá: a célra. Könnyen érthetővé lehet tenni, 
hogy egy még oly pompázatossá fúrt-fara-
gott szék is rossz, ha céljának meg nem 
felel, hogy tehát az iparművészetben nincs 
magáért való alak, nincs magáért való dísz, 
hanem anyagnak is, dísznek is az anyag-
ból és célból kell folynia. A széknél az 
alakot több megmunkált fadarab össze-
illesztésével érjük el (példa: miért nem egy 
darabból készítik a széket?). Itt elérkeztünk 
a szerkezet kérdéséhez, amelynek fontos-
sága könnyen magyarázható meg negatív 
példákkal. Hogy aztán a fontos szerkezeti 
pontoknak hogyan juttathat hangsúlyt az or-
namentum, ezen a példán is megmagyaráz-
ható. A székhez segédanyagul bőr, szövet 
használható. Szinte napirenden van, hogy 
a szövetes székeket rászögezett rojtsorral 
díszítik. Kitűnő példa arra, mit nem szabad 
a rojttal kezdeni s mi tulajdonképpen a rojt 
eredete és szerepe. 

Azonban szinte beletévedtünk egy próba-
előadásba, ami természetesen sehogysem 
végezhető e folyóirat hasábjain. Meg kell 
elégednünk néhány e g y s z e r ű utalással : 
a rajztanár úgyis tudja, hogyan ültethetők 
át azok a gyakorlatba. Már a jelzett s 
találomra kiragadott példa is mutatja, hogy 
a gyermek közvetlen környezetéből való 

kiindulást ajánljuk s húzódunk — ezen a 
fokon — az iparművészet történeti fejlő-
désének ismertetésétől. Sőt odáig megyünk, 
hogy még a történeti stílusokra való utalást 
is kerüljük, ezt a legfelsőbb osztály számára 
tartván fönn. Tapasztalatból tudjuk, hogy 
nem is olyan nehéz egy 12—15 éves gyer-
meket annyira tájékoztatni, hogy meg tudjon 
különböztetni egy rokokó-asztalt egyempire-
asztaltól, egy görög-széket egy gótikustól. 
Az ilyesmi azonban — úgy érezzük — a 
„céltalan célok" közé tartozik a felvetett 
szempontból. Mit adtunk a tanulónak, ha 
bizonyos formákhoz bizonyos nevet vagy 
bizonyos évszámot tud ragasztani ? Ez csak 
adat .de nem megértés.Miéppenaztajánljuk, 
hogy a fősúly, sőt eleinte és sokáig minden 
súly a megértésre vettessék. Erészben a 
l e g g y a k o r l a t i b b tudományok egyikét, az 
orvostant tekinthetjük metodikai pé ldának: 
a növendék nem az orvostudomány múlt-
jának fejlődéséből szerzi ismereteit, hanem 
az ő igazi „anyagából", az egészséges és 
beteg emberből. Mi is jó és elriasztó (nega-
tív) példák szemléltetéséből szeretnénk ki-
indulni, annyival is inkább, mert a törté-
neti stílusokra vonatkozó ismeretek igen 
könnyen szerezhetők meg olvasmány útján, 
az áltatunk ajánlott módszer viszont meg-
kívánja a jó előadó közvetlen magyarázatát, 
amit a holt betű csak vajmi nehézkesen és 
igen csekély nyomatékkal tud végezni. 

Ha az á t l a g o s lakás felszerelésének 
darabjain végigmentünk, hamar megtaláljuk 
a módot, sőt szerves kapcsolatot ugyan-
ezen lakás építészeti elemeivel. A szoba-
festő munkája az első lépés efelé. A fal, 
amelyre ez kerül, a fal feladata, külső-
belső formái, az ablak, ajtó szerkezeti és 
formai elemei, amelyek mind szorosan össze-
függnek a lakásberendezéssel, sőt e kettő 
egymás nélkül holt lom: megannyi út és 
eszköz egyszerő stilisztikai felvilágosítások 
számára.Tapasztalatból tudom, mily örömöt 
kelt az apró hallgatóság körében, ha vala-
mely forma szerepét megértve, azt más 
anyagon, más tárgyakon újra meg újra fel-
fedezi s szerepét azután ezeken is nagy 
diadallal állapítja meg. Egy magyarázat 
alkalmával, amikor is a képek keretezésé-
nek, a szobrok talapzattal való ellátásának 
okára akartam kis hallgatóimat rávezetni, 
egy egyszerű zsebkendőből indultam ki, rá-
mutatva, hogy íme, be van szegve a feslés 
ellen. A szegély e kezdetleges formájáról át-
tértünk a szőnyeg bordűrjére, az asztal pro-



filos szegélyére, a kötött könyv táblájának, 
az ércpénz lapjának, a tányér peremének, 
a szoba falmintájának, a ház párkányá-
nak stb. hasonló formai feladatára. Tovább 
sem kellett mennem: a festett kép kereté-
nek szerepét már m a g u k t ó l is kitalálták 
s így játszva megtették az utat, amelyet ez 
a művészeti forma tett meg a gyakorlati 
szükségességtől el egészen az esztétikai 
szükségességig. Nem volt itt szó semmiféle 
történeti stílusról, de azt hiszem, hogy stílus-
érzésük többet kapott ezzel a megisme-
réssel, mintha egy „Stilkunde" szabályait 
szószerint megtanulták volna. 

Nagyon jól tudom, hogy a művészetellenes 
nízus, amely mindenkor jellemezte polgári 
és középiskoláinkat, szinte gúzsba köti a 
rajztanár ilynemű pedagógiai m u n k á j á t 
s hogy bármily lelkesen fogja is fel hiva-

tását : csak elenyésző minimumot juttathat 
ezzel a módszerrel is a gyermekeknek. 
Ennek sokszoros kár a következménye. 
Gondoljuk meg, hogy a polgári iskolából 
kerül ki a műveltebb iparososztály, a közép-
iskolából pedig a közönségnek az a része, • 
amely vásárlója, megrendelője az iparművé- I 
szeti tárgyaknak. Hogyan éljen s viruljon 
nálunk egy egészséges iparművészet, ha 
annak jövendő munkását s jövendő mecé-
nását az iskola csak ilyen, szerénynek is 
alig mondható ízlésbeli szerelvénnyel küldi 
ki az é le tben? 

Ez a nyomós ok késztet arra, hogy ne 
szünjünk meg e mostoha állapotokat fel-
tárni, k o r r e k t ú r á j u k a t sürgetni. Magyar 
életünkbe csak akkor fog szervesen bele-
kapcsolódhatni iparművészetünk, ha ez a 
korrektúra megtörtént. 

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM TÍZ ÉVE 
ÍRTA V É G H GYULA 

fa § íz esztendeje immár annak, 
hogy a . , M A G Y A R IPAR-
MŰVÉSZET" hasábjain 
körvonalaztam felfogáso-
mat az I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m hivatásáról és 
a múzeum vezetőségére 

váró feladatokról.* Ideje tehát, hogy be-
számoljak a vezetésemre bízott múzeum 
utolsó decenniumáról. Nem a nálunknagyon 
is divatos jubilálás szeretete indít erre, — 
sajnos, nekünk magyaroknak vajmi kevés 
okunk van az évfordulókat örömteljesen 
megünnepelni, — de úgy érzem, hogy tar-
tozom a nyilvánosságnak számot adni a 
múzeum fejlődéséről. De meg arról is meg-
vagyok győződve, hogy a közvélemény 
tárgyilagos kritikájára, jóakaró támogatá-
sára közintézményeinknek szükségük van, 
mert csakis a közvélemény súlyával alá-
támasztott törekvések mozdíthatják igazán 
elő a közintézmények érdekeit. Ahol a 
nyilvánosság nincs h e l y e s e n informálva, 
vagy éppen közönyös az intézmények sorsa 
iránt, ott egyesek nehezen küzdhetik ki a 
f e j l e s z t é s ü k h ö z szükséges eszközöket; 
a szaktekintélyek sürgető szava pedig sok 
esetben kívülről megadja azt a lökést, melyet 
hivatalos aktákkal hiába igyekezünk elérni. 

*) Magyar Iparművészet, XX. évfolyam. 

Amikor az Iparművészeti Múzeum veze-
tését átvéve, e folyóirat szerkesztőségének 
kérésére nézeteimet kifejtettem, hangsúlyoz-
tam azt, hogy programmot adni, ígéreteket 
tenni nem kívánok. Nem ismerve, de előre 
sejtve a szép tervek megvalósítása elé 
tornyosuló akadályokat, nem ígérhettem 
olyant, aminek beváltását b i z t o s í t o t t n a k 
nem láttam. Az események, sajnos, ebben 
igazat adtak aggodalmaimnak, sőt messze 
felülmúlták legszomorúbb várakozásainkat. 
Az összeomlás és az azt követő szomorú 
politikai és gazdasági állapotok sok szép 
reményt hiusítottak meg a múzeum életében 
is, mint közéletünk minden terén. Az elmúlt 
tíz év egyre fokozódó nehézségeket támasz-
tott mindannak megvalósításával szemben, 
amit a múzeum fejlődése és kultúrális tevé-
kenysége érdekében cselekedni kellett volna. 

A múzeum szaktisztviselőinek létszámát 
szaporítani, szakszerű kiképeztetésüket a 
fokozottabb tudományos munka érdekében 
tökéletesíteni kellett volna, amint ezt Delmár 
Emil cikkemre írt válaszában már tíz év 
előtt joggal sürgette. Ehelyett jött a létszám-
csökkentés, a kényszerű takarékosság, mely 
a tisztviselők előléptetését, tudományos ki-
képeztetését, fiatal succrescentia nevelését 
hosszú időre megakadályozta. Megfogyott 
az altisztek száma is. Bár a múzeum munka 
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