
A M A G Y A R Ö T V Ö S S É G V Á L S Á G A 

Avilágháborút követő, mindinkább súlyosbodó 
gazdasági viszonyok szomorú helyzetbe hozták 

ősi ötvösművészetünket. 
A luxustárgyakat előállító iparművészet leg-

jobban sínyli a fokozatosan „leépítő" gazdasági 
irányzatot. Ami a létfenntartáshoz legkevésbbé 
szükséges és a legdrágább anyagokból készül, az 
természetesen az idők mostohagyermeke. Ez az 
iparág pedig : a középkorban világhírre szert tet t 
és még a XVIII. században is jól virágzó magyar 
ötvösség. 

А XIX század rohamosan fejlődő gépipara az 
ötvös ipart, különösen a nyugati nagy ipari álla-
mokban, a tömegcikkek színvonalára süllyesztette. 

Egy-egy ágazata a világháborút megelőző év-
tizedig gyakorlatilag is megőrizte az ó- és közép-
kornak különféle sajátos kézi eljárásait és a jelleg-
zetes, nagyon keresett magyaros formáit . Azután 
jött a mindent elnyomni törekvő gyáripar és a 
magyar ötvösség körében is felkeltette a létért való 
ádáz küzdelmet. Másrészt helyzetünk a monarchiá-
ban a mezőgazdasági irányban fejlődött, minek 
következtében ipari irányban fejlődő államok készít-
ményeinek voltunk a fogyasztói. így а XIX. század 
második felében ötvösműhelyeink csak a fővárosban 
voltak kevés számban. Ezek heroikus létfenntartási 
küzdelmükben a nagymennyiségű és olcsó gyár-
ipari készítményekkel szemben lassankint elsor-
vadtak. 

A világháború után szép számmal létesültek 
önálló műhelyek, de inkább csak a vámsorompó 
következtében beállott kedvező anyagi helyzet ki-
aknázása céljából. 

A háború befejezése óta immár 17 esztendő 
múlott el, ez idő alatt a magyar ötvösség anyagi 

helyzete, hasonlóan a gazdasági viszonyokhoz, csak 
alább süllyedt. A mai diagnózist megállapítva, ki-
mondhatjuk, hogy e 17 év alatt a külföldről foko-
zatosan beszerzett kitűnő gépek dacára, műhelyeink 
nem igen vitték előbbre az ősi iparágat. 

A magyar kormány a múltban több ízben élesztett 
fel támogatásával hanyatló, majd feledésbe merült 
magyar jelleggel bíró iparágakat. Példaképen említ-
jük itt fel a kerámiai ipart, mint amely az ötvösség-
hez bizonyos vonatkozásaiban hasonlít. 

Kereskedelmi vonatkozásaiban pedig, éppen sajá-
tos magyaros jellegénél és stílusánál fogva, a kül-
földi piacokon keresett cikk lett, miért is külkeres-
kedelmi mérlegünk kiegyensúlyozásában tényező-
ként szerepel. 

A kerámikai ipar fellendítéséhez hasonló módon 
lehetne a magyar ötvösművészetet és nemesfém-
ipart a kormány támogatásával helyes nemzeti 
irányú fejlődésre serkenteni. 

E cél elérésére kívánatos volna, ha a kormány-
zati tényezők a Nemzeti Bank bevonásával az Orsz. 
Magy. Iparművészeti Társulat, mint elosztó szerv 
segélyével nemcsak a megmunkáláshoz szükséges 
anyagot bocsájtanák a kivitelezők rendelkezésére, 
hanem az előállítási költséget is előlegeznék s ily-
módon segítenék ezt a szakágazatot ahhoz, hogy 
mielőbb talpraállhasson. 

A művészi tervek alapján kivitelezett ízléses és 
olcsó áruk rövid idő múlva a kereskedelemben s 
az export terén is üdvös hatással járnának. Nyuga-
ton és Keleten azt a cikket keresnék a fogyasztók 
ötvösalkotásaink területén is, melyben legsajáto-
sabb ízlésünk érvényesül. 

MAJOR ISTYÄN 

E M L É K M Ű A B A R L A N G B A N 

Az erdőkoszorúzta Hárshegy északkeleti oldalán, 
sziklás hegyoldalon, a természet idillikus 

csendjében szerényen húzódik meg egy barlang. 
Gerendákból összeácsolt kis tornác alkotja a bejárat 
előtti teret, ahonnan kis egyszárnyú, kovácsoltvas-
ajtó vezet а XV. századbeli magyar pálos-barát 
remetebarlangjába, 

Boldog Báthori László budaszentlőrinci pálos 
egyike volt a legrégibb magyar bibliafordítóinknak. 
Születésének idejét nem tudjuk pontosan, sőt halá-
láról is csak annyit, hogy а XV. század nyolcvanas 
éveire esik. Kortársa volt Mátyás királynak s mint 
Gyengyesi Gergely pálos 1525-iki krónikájában írja, 
Báthori az egész Szentírást lefordította magyarra 
s e fordítása a nagy király könyvtárába került. 
Művéből azonban semmi sem maradt ránk. А XVI. 
század második tizedében az úgynevezett Jordánszky-
kódexet lemásolták s ezt egy ideig Báthori munká-

jának tartották. Az Ószövetség egynehány könyvét 
és csaknem a teljes Újszövetséget adja magyarul. 
Toldy Ferenc is azonosnak vette Báthori fordítását 
a Jordánszky-kódexszel. Mások a keszthelyi Kul-
csár- vagy Döbrentei-kódexben keresték Báthori 
munkáját , de sajnos, mindezen feltevések bizony-
talanok. 

Mindenesetre Báthori fordítása megelőzte a ma 
használatban lévő Káldy-féle teljes bibliafordítást, 
sőt a protestáns részről már korábban kiadott 
Károlyi Gáspár bibliáját 1590-ből. 

A Szentírás összefüggő szövegének első magyar 
fordítása liturgikus célra készült а XV. század 
30-as éveiben. Bencés, premontrei vagy ferences 
szerzetesek készítették s a Bécsi-, Müncheni- és 
Apor-kódex őrizte meg. Ezt követte az elveszett 
Báthori-féle fordítás, valószínűleg világi haszná-
latra szánva. 
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