AZ I P A R M Ű V É S Z E T I OKTATÁS JÖVŐJE
enkinek, aki az iparművészet'
tel kapcsolatban a jövőről
beszél, nem szabad szem elől
téveszteni azt az eléggé nem
hangsúlyozható igazságot,hogy
az iparművészet egész exisztenciájának fordulópontján áll és
a harmincas évek iparművészete élesebben fog különbözni a húszas évekétől,
mint ahogy amazoké különbözött bármely korábbi
évtizedétől. Olyan nagy lesz ez az átalakulás,
hogy már szinte az «iparművészet» szó használata elleu is tiltakozni lehetne, hacsak meg
nem állapodunk abban, hogy kényelemből használni fogjuk továbbra is ezt a régi szót annak
a hallgatólagos tudomásulvételével, hogy ez hovatovább vadonatúj fogalmat fog jelenteni.
Az új iparművészetnek újak lesznek a feladatai,
újak a megjelenési formái, ú j a piachoz való
viszonya, tehát ú j típusú emberek lesznek a
művelői is. Mi sem természetesebb, mint hogy
ú j elvekből kell kiindulni erre az ú j művészetre
és újfajta életpályára való oktatásnak is.
E hasábokon megjelent korábbi cikkemben
kísérletet tettem arra, hogy a régi értelemben
vett iparművészetet, mint korjelenséget állítsam
be a történelmi közelmúlt nagy gazdasági átalakulásának perspektívájába, — most kiegészítem ezt a képet azzal, hogy az iparművészetnek
századunkban történt fellendülését a hozzá legközelebb álló művészetnek, az építészetnek vonalával kapcsolom össze.
Századunk építőművészetének nagy tette a
s e c e s s z i ó . Meg vagyok arról győződve, hogy
ez a sokszor kinevetett, eredményeiben csak ritkán tiszteletreméltó, zavaros ideológián felépült
művészi forradalom a jövőben megírandó művészettörténetekben, mint végtelenül fontos forduló
fog szerepelni. Az erőre kapott polgári társadalom lázadása volt ez a feudális formahagyományok ellen antiarchitektónikus, dekoratív felfogás alapján. Egy akció, mely túlzottan elmerészkedett ínég fejletlen társadalmi hinterlandjától és így eleve bukásra volt ítélve. A bukás
azonban nem volt olyan teljes, mint liinné az
ember. A secesszió frontjának csak egyik szárnya
omlott össze a feudális formavilág reakcióján,
a másik szárnya átcsoportosulva és ú j ruhába
bújva tovább verekedett.
Ez az ú j ruha a
népies-nemzetiess c g cifra szűre volt. A szecesszió sorsát megpecsételő egyik időszerfítlensége az internacionalizmusa volt. Ezzel szakított az utána követ-

kező irányzat, amikor részben valódi, nagyobbrészben kitalált népies dekoratív elemeket vitt
bele az architektúrába, nyerve ezáltal egy olyan
ideológiai takarót, amelyik alatt (Lajta!) már
az új, valóban arehitektónikus építészet körvonalai kezdtek kibontakozni.
Ügy a szecesszió, mint a népies-nemzeti irány
bizonyos s z a b a d s á g o t , a tradiciós művészetekkel szemben bizonyos e g y é n i e s g у ök é r t e l e n s é g e t , az akademizmussal szemben bizonyos d i l e t t a n t i z m u s t tett lehetővé, sőt követelt meg. Ez a liberális-szubjektívdilettantisztikus irányzat nyitotta meg a fejlődés
útját az iparművészet számára.
A f i n d e s i é c l e fiatal gyáriparának borzalmas ízléstelensége terelte a művészek figyelmét
a mindennapi használat tárgyai felé. A becsületes kézműipar, amely ezeket a tárgyakat ezelőtt
létrehozta, a gyáripar rohama alatt megsemmisült
s a szecesszió segítségével kialakulni készülő
polgári típusnak egy ú j művészetre, a szabad,
tradíció nélküli, antiakademikus i p a r m ű v é s z e i r e volt szüksége. A mindhalálig dekoratív,
sohasem konstruktív szecesszió jelszavai nagyon
alkalmasak voltak az iparművészet szempontjából. Mesterség helyett egyéniséget, konstrukció
helyett díszt, tudás helyett ötletet hozni, ez volt
a szecessziós művész joga és feladata és ezeket a
jogokat és feladatokat terjesztette ki önmagára
az iparművészet is. Az iparművészet szecessziós
jellegének bizonyítására megnézhetjük azokat az
országokat, ahol a népies-nemzeti irány nem
tudott komolyabb erőre kapni, pl. Ausztriát vagy
Angliát. A különböző osztrák «Werkstättek»
dekoratív szellemtől áthatott munkáiban nem
nehéz a szecesszió princesszruhás múzsájának
Reznicek-pózban kézbesített csókját felismerni,
az angol iparművészeiben meg éppen minden
átalakulás nélkül szerepelnek ma is az anno 1300
vonalai. Csak olyan országokban, ahol a népiesnemzeti irány megerősödött és kedvező nacionalista légkör, kevés feudális tradíció és értékes
művészi egyéniségek föllépése folytán korán mélyebb konstruktív tartalomhoz jutott, — mint
pl. Magyarországon — ott jött a szecesszió
helyett ú j érték az iparművészetbc.
A közelmúlt iparművészetének ilyen iránya
szociális oldalról is könnyen megokolható. Az
úgynevezett középosztály anyagi bázisa megingott. A polgárság erőinek kapitalisztikus koncentrációja széles rétegeket tett lehetőleg olcsó
dísztárgyak vásárlóközönségévé és egyidejűleg
majdnem pontosan ugyanazokat, olcsó dísz3*
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tárgyak előállítóivá. A nőemancipáció újabb
munkás kezek tömegeit szabadította fel a piac
számára; munkás női kezeket, amelyeknek valami
érdekes, nem túl nehéz, mérsékelt mesterségbeli
tudással is megelégedő, szabad foglalkozásra volt
szükségük. Erre hallatlanul alkalmas volt az
iparművészet.
Az iparművészeti iskolák nem tehettek egyebet,
mint hogy igyekeztek lehetőleg komoly, lehetőleg
értékes tartalmat adni ennek a tőlük függetlenül
lejátszódó folyamatnak: az iparművészet nagykonjunktúrájának. Magyarországon, ahol a háziipar népies dekoratív elemei szinte kimeríthetetlen gazdagságú forrását szolgáltatták az iparművészeti fejlődésnek, ahol a sajnos (más szempontból sajnos!) fejletlen gyáripar nem fejtett
ki nagyon nagy ízlésrombolást, ahol az iskolákba
kerülő ifjúság talán veleszületet ízlést is hozott
magával, ahol a nacionalista légkör kedvezett
a népies iránynak (a szecesszióval és a feudális
tradicionalizmussal szemben) és ahol végül vezetőegyéniségekben sohasem volt hiány, semmi sem
állt útjában annak, hogy az ország iparművészeti
iskolája feladatának magaslatára emelkedjék. Iparművészeti iskolánk tiszteletreméltó múltja bizonyítja azt, hogy ez az intézményünk a konkrét
körülmények szerint mindig helyes célkitűzéssel
és komoly akarással töltötte be hivatását.
Most azonban megváltoztak a konkrét körülmények, bekövetkezett a fordulat az iparművészet
életében és az iskolának alkalmazkodnia kell
ehhez a fordulathoz.
Mindenekelőtt a piac körül kezdett baj lenni.
Az a középosztály, amely nemcsak termelője,
hanem legnagyobb felvevője is volt az iparművészet
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termékeinek, a háború után fokról-fokra elproletarizálödik, művészetre költhető fölöslegei
nincsenek. A művészek viszont kénytelenek
számolni foglalkozásuk rentabilitásával és nem
egy esetben bevallani maguknak, hogy iparművészetük többe kerül, mint amennyit hoz,
nem keresetforrás, hanem luxus, ami manapság
tarthatatlan. A háború alatt és után megerősödött kevésszámú nagyburzsoázia viszont nemigen óhajt különbséget látni önmaga és a maradi
feudalizmus között és az iparművészet par excellence polgári termékei iránt vajmi kevés érdeklődést mutat.
Másik baj a népművészet körül van. Ez a művészet művelőjével a régi értelemben vett, a
középkori életformákat ápoló, a mai keretekbe
bele nem illő n é p p e l együtt már visszahozhatatlanul a múlté. Hiába ápolunk etnografikus
szigeteket modern termelésre beállított országok
közepén, mégis tisztában kell lennünk azzal,
hogy a szabad idejében maga használatára iparoskodó, iparoskodása közben maga mulatságára
művészkedő jobbágy, akinek kezén a tarka hímzések, szőttesek, faragások megszülettek, nincs
többé, foglalatosságából pedig egyik utóda, az
exisztenciájának elidőszerűtlenedésével küzdő zsellér csak alig valamit, másik és sokkal nagyobb
számú utóda, a bérmunkás meg éppenséggel
egyáltalán semmit sem tudott átvenni. A múzeumi
és iparművészetiiskolai értelemben vett népművészettel szemben előbb-utóbb senki sem fog olyan
idegenül állni, mint maga a nép.
Elő népművészet irányába való orientáció híján
mi marad hátra ? Vagy rákényszeríti az iskola
a növendékeit arra, hogy muzeális művészettel
tartsanak fenn kapcsolatot, ami fiatal, temperamentumos és remélhetőleg egész lényükkel a
jövőben élő és a jövőt váró embereknél semmi
jóval nem kecsegtető afektáció lehet csak, vagy
kiszolgáltatja őket egy ú j szecessziónak, valami
értelmetlen formamozgalomnak (ami azonban
olyan átfogó jelentőségű, mint az eredeti szecesszió
volt, többé nem lehet), valami gyökértelen egyénieskedésnek, valami ötleteskedő dilettantizmusnak, ami tekintettel a piac nehéz helyzetére
exisztenciális katasztrófába sodorná azokat az
iparművészeket, akik ettől a katasztrófától már
így sincsenek nagyon messze.
Ez az, amin semmiféle «művészetpolitika» sem
segít. A népművészet különben is kétes aktualitású
támogatását elveszítő, a piac érdeklődésére mit
sem számítható iparművészek divattól indíttatva
talán ideig-óráig állami közbelépéstől várhatnák
a szanálásukat, de aztán erről is le kellene mondaniuk és múlhatatlanul beletörődniök abba,
hogy hibás célkitűzésük és helytelen neveltetésük
miatt fölösleges emberekként kerültek bele a
világba, ahol pedig még a szükséges embereknek
is elég nehéz a soruk. Ezt a helyzetet pedig nem

pillanatnyi dekonjunktúra idézi elő. Ha feltesszük is azt a valószínűtlen esetet, hogy az
az úgynevezett középosztály, amelyik iparművészeink legfőbb vásárlója volt, mégegyszer u g y a n ilyen középosztályi
minőségben
vásárlóképessé válik, akkor sem számíthat arra a
régiszabású iparművészeti oktatásban részesült
művész, hogy az о munkái iránt ez a hajdani
vevőkör mégegyszer érdeklődést mutat. Sokkal
jobb, művészileg is kielégítőbb, habár kevésbbé
«ötletes», kevésbbé «eredeti» és kevésbbé «dekorativ» tárgyakkal fogja őt ellátni a g y á r i p a r .
És ez az, amin végső fokon az egész dolog
megfordul. A gyáripar túljutott fejlődésének
azon a fázisán, amikor csúnyát, ízléstelent termelt. Azokkal a tökéletes, organikus és egy élő
organizmus meggyőző formaharmóniájával megjelenő ipari termékeket, amiket a nagyipar tömegben gyárt és mindennapi használataink céljára
a művészi érték külön pénzbeli fölszámítása nélkül
olcsón felkínál, az iparművészet primitív technikával készült, gazdaságtalan módon előállított
termékei semmi tekintetben sem tudják felvenni
a versenyt. A «kézimunka», a «piéce unique»
kétes nimbusza ideig-óráig némelyeket még talán
az iparművészet felé fog vonzani, de ne felejtsük
el, hogy ezeknek a vonzalmaknak minden gyakorlati háttér nélkül, pusztán pszichikai alapjuk
van s az így megalapozott indulatok átmenet
nélkül csaphatnak át bármelyik pillanatban az
ellenkező irányba. A használati értéknek netovábbig fejlesztése elvégre mindnyájunk köznapját olyan közelről érintő pozitív valami, amit
semmiféle esztétikailag így vagy amúgy becsülhető értékekkel ellensúlyozni nem lehet.
Nem szolgálhatja tehát máskép az iparművészet
és az iparművészek jövőjét az iskola, csak ha
felhagy azzal, hogy «kézimunkák» és «piéce
uniquek» készítésére tanítja növendékeit, hanem
áttér a közvetlen ipari felhasználhatóság, a nagyipari reprodukálás, a tömeggyártás céljaira való
terveztetésre. Ez természetesen nem oldható
meg négy fal között, nem oldható meg az iskola
mai értelemben vett légkörében, hanem csakis
az élettel való szoros kapcsolatban, az iparral
való kölcsönös érintkezésben. Ez ellen két olyan
érv szól, amelyik mindkettő önmagát cáfolja
meg. Egyik az, hogy pillanatnyilag még nincs
nálunk olyan ipar, amelyik komolyanvehető tömegáru gyártásával foglalkoznék, a másik, hogy
ha vannak gyáraink, azokban a tervezőnek jelentkező iparművészeket általában bizonyos averzióval fogadják. Az első érvre az a válasz, hogy ha
m a nincs is olyan mértékű ipar, amilyenre
szükség volna, hát h o l n a p már lehet. Mindenesetre elő fogja segíteni az iparnak ilyen irányú
haladását, ha olyan művészi szakerőink lesznek,

akiktől a kezdeményezés kiindulhat, ha pedig
mégsem fejlődne ilyen irányba iparunk, akkor
sem táplálhatunk magunkban olyan reményeket,
hogy az ipar hézagjában majd szépen eltengődik
korszerűtlen iparművészetünk, mert hiszen nem
az óceán közepén élünk, hanem Európa közepén
és korszerűtlen produkciónkat a vilagipar konkurrenciája egyszerűen a sárga földig fogja
hengerelni. A másik érvre még egyszerűbb a válasz.
Hogyan fogadhatnák gyáraink szívesen az olyan
iparművészeket, akik a nagyipar szellemétől eltérő
szellemben nevelkedtek, akik a tárgynak használhatóságában és előállításának gazdaságos voltában rejlő organikus szépségeket nem becsülik,
akik egyénieskedő dekorativizmusukban az iparművészetet a használati tárgyak használhatatlanná tételének művészetévé nemesítik és mindennek tetejébe a józan tömegipart még le is
nézik ?
Nem, a szecesszió sznobizmusának, a népiesnemzeti irány szentimentalizmusának és az egész
régi értelemben vett iparművészet fölületes, dekoratív dilletantizmusának cl kell tűnni minden
iparművészeti iskola falai közül. Az iparművészképzés minden eddiginél komolyabbá, mélyebbé
fog válni. Ahogy a korszerű építészet fokozott
mérnöki gondolkodást kíván az építésztől, úgy
a korszerű, a szó ú j értelmében vett iparművészet
is tökéletes technikai képzettségű művészeket fog
követelni. A jövő iparművészé a nagyiparnak
egyik s z a k e m b e r e lesz, aki n e m helyezkedhet el a nagyipar kollektív termelési folyamatában a nélkül, hogy annak módszereivel teljesen
tisztában volna. Szívós, alapos, mélyenszántó
munkát fognak elvárni az ipari tervezőtől, tehát
ilyenféle munkára kell őt már az iskolában ránevelni. Hozzá kell szoktatni, hogy a felületen
járó szellemességnek, ami a régi iparművészetben elfogadható, sőt nagyon kívánatos volt, a
jövőben nem lesz semmi helye. Időt, fáradságot
nem kell és nem szabad majd kímélni a nagyipar tervezőjének, mert hiszen nem az lesz a feladata, hogy magát az árut sebtében megtermelje,
hanem hogy száz százalékig megoldott szériamodelleket tervezzen.
Az iparművészetben és az iparművészeti oktatásban beálló ilyetén fordulat sokakat el fog riasztani
ettől a pályától. Ezek az elriaszthatok azonban
a komolytalanok, a dilettánsok lesznek. Ezektől
a régi iparművészeti iskolának nem lehetett, de
nem is volt szabad szabadulniok, hisz a régi
iparművészetnek elmaradhatatlan velejárója volt
a dilettantizmus. Lehet, hogy az iparművészeti
tanulmány a jövőben semmivel sem lesz könnyebb,
mint mondjuk a mérnöki tanulmány, de éppen
ez az, aminek minden iparművész, aki becsüli
a foglalkozását, örülni fog.
HÁY GYULA
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