
fontos, mert a műipar nemcsak művé
szetet ad, hanem iparcikket is és ha a 
közönség csak a jó, derekas munkát vá
sárolja, úgy ez befolyással van az egész 
iparművészet javulására, fejlődésére. A 
közönség az igazi munkatársa az ipar
művésznek. 

Még egy reményt ad nekünk ez az 
új művészet. Azt, hogy nemcsak mo
dern, a XX. századra valló stílust ad, 
nemcsak időben közeledik hozzánk, ha
nem faji művészetet is ad: magyarrá 
válik. Nem lehet csodálni, hogy a múlt 
században nem volt magyar műipar. Ho
gyan fejlődött volna ki a mi vérmérsé-
künk, a mi eszünk járása mindenféle 
bárok és rokokó cifraságban ? Most azon
ban, hogy felszabadultunk e régi és ide
gen nyűg alól, bátran remélhetjük, hogy 
a friss és szabadkezű művészet ki fogja 
fejezni a magyaros szellemet is. Semmi 
sem gátolja többé ebben a törekvésben. 
Művészeink buzgón és lelkesen iparkod
nak feléje. Igazán csak az ő nagy mun
katársuktól : a közönségtől függ, hogy 
akaratuk minden tekintetben tetté váljék. 
A közönség, amely a jó művészetet pár
tolja, egyúttal a magyar művészet istá
polója. 

Lyka Károly. 

A T E M Z E T I I P A R M Ű V É S Z E T . 

A szegedi kiállítás alkalmából a Magyar 
Iparművészeti Társulat a kiállítás látoga
tói részére egy emlékkönyvszerű díszes 
tárgymutatót adott ki. E füzet élén közöl
jük annak előszavát, K. Lippich Elek tollá
ból. A tárgymutatóba ezen kívül Diner 
Dénes József, kitűnő eszthetikusunk hosz-
szabb tanulmányt írt Nemzeti Iparművé
szet címen, a mely három fejezetből áll, 
ú. m.: I. Az iparművészet nem fényűzés, 
hanem a népnek is dolga; II. A művészet 
az iparban; III. Az iparművészet mint 
nemzeti ügy. Sajnáljuk, hogy a nagy

érdekű tanulmányt terünk korlátolt volta 
miatt nem közölhetjük egész terjedelmé
ben. Mutatványul szolgáljanak a III. feje
zetnek következő sorai: 

Évek óta küzdök a nemzeti magyar 
stílusért és folyton és mindig azzal a 
kérdéssel találkozom, hogy mi és milyen 
a magyar stílus ? A kik gúnyolni szeret
nek, még azt is hozzáteszik: Talán stilizált 
tulipánokkal, ezerszépekkel vagy páva
szemekkel diszítsük a házainkat, a hasz
nálati tárgyainkat és ruháinkat, a hogy 
azt a parasztmunkáknál látjuk, a melyek
nek magyar a stílusa? 

A gúnyolóknak azt felelem, hogy nem 
kell ezt a dekoratív stílust megvetni 
csak azért, mert eddig csakis a parasz
toknál szokásos. Az evangélium is a 
szegényektől és nyomorultaktól ered és 
mégis a világ legnagyobb hatalmává lett, 
és ismeretes az is, hogy a népnyelv az 
irodalmi nyelv egyetlen fiatalító forrása, 
a mely nélkül ez utóbbi elsatnyulna és 
elpusztulna. Igaz, hogy még nagyon kor
látolt ez a magyar stílus, még nagyon 
egyoldalú, semhogy annak a magyar stí
lusnak alapul szolgálhatna, a melynek az 
egész magyar művészetet föl kell ölelnie. 
De mivel az idők folyamán szorosan 
hozzánőtt a magyar népjellemhez s mivel 
semmiképen sem halad a nyugoteurópai 
stílusok útján, ezt a stílust nagyon jól 
lehet felhasználni a jövendő magyar stílus 
segedelmeként. 

A mikor az olaszok a XV. és XVI. 
században az olasz, a franciák a XVIII. 
században a francia és az angolok a 
múlt században az angol stílust meg
alkották, bizony nem mondták előbb, 
hogy a mi nemzeti stílusunknak ilyennek 
vagy amolyannak kell lennie, hanem csak 
saját kedélyükből és lelkűkből merítet
tek munka közben, tekintet nélkül vala
mennyi stílusra. Ennek a szabad munká
nak nyomán azután olyan stílus támadt, 
a mely az illető nemzet szellemét, mo
dorát, eszejárását és lényét művésziesen 
kifejezte, tehát a szó legjobb értelmében 
nemzeti stílus. 



Ezen az úton kell haladnunk nekünk is. 
Nálunk is kell, hogy a művészek egy
szerűen a kedélyükből és szellemükből 
merítsenek. Ha úgy lesz, akkor előbb, 
semmint gondolnók, meg lesz nemzeti 
stílusunk az iparművészetben is, a többi 
művészetben is. 

Mert ha kulturszempontből mindnyájan 
kozmopoliták vagyunk is, mégis nyilvá
nulnia kell bennünk az éghajlatunknak, 
a földünknek, a nyelvünknek, a multunk
nak és a jövőre való terveinknek; szóval, 
mégis csak van nemzeti karakterünk. Ezt 
különféle jelenségből ismerhetjük meg. 

Például festőink a 70-es és 80-as évek
ben egészen a düsszeldorfi és müncheni 
iskolák modorában festettek, szobrászaink 
sem tértek le a bécsiek és egyes észak
németek útjáról, építészeink pedig egy
szerűen lemásolták vagy a történeti stí
lusokat, vagy pedig az új bécsi körút-
stílust. 

Ha egymagukban veszszük műveiket, 
nem találunk bennük semmi magyarsá
got, mégis egészükben még a másolások 
és utánzatok is világosan különböznek a 
megfelelő külföldi munkáktól, a meny
nyiben mutatkozik bennök valamelyes 
magyar karakter. 

Már most, ha ilyent látunk akkor is, 
a mikor az idegen befolyás dominál, váj
jon mi lesz, ha ezt eltávolítjuk, ha tisz
tán csak magyar környezet, magyar mód, 
magyar karakter fog a művészeinkre 
hatni ? Valamint hogy teljesen más a 
puszta a maga tanyáival és csárdáival, 
juhászaival és nyájaival, földjében és ter
méseiben mint egy német nemes-birtok, 
akár egy francia kastélybirtok, akár egy 
angol country-gazdaság. 

Azt fogják kérdezni, hogy ki akadá
lyozza meg művészeinket abban, hogy 
kedélyükből és szellemükből alkossanak, 
a helyett, hogy idegen példákat másol
janak vagy utánozzanak? Nem a külföl
dön szerzett műveltségünkben van az 
akadály, hanem egyes-egyedül a közön
ségünkben, a mely műalkotásokat vagy 
iparművészeti cikkeket megrendel és vá

sárol. És a hiba kivétel nélkül valameny-
nyiünkben rejlik: az udvarban, az állam
ban, valamennyi társadalmi rétegben, 
felülről lefelé mindenkiben. 

Festőinktől olyan képeket követelnek, 
a miket a külföldiekkel lehessen össze
hasonlítani ; szobrászainktól olyan mun
kákat követelnek, a melyek múlt idők
nek, a renesszánsznak és a bároknak 
jellegét viseljék magukon; építészeink
től azt követeljük, hogy román, gótikus, 
renesszánsz, bárok, bécsi vagy egyéb 
stílusban építsenek. Hát még az iparmű
vészektől ! Ha vevő az üzletbe jő, bizo
nyára vagy bárok hálószobát akar vagy 
francia szalont, vagy angol ebédlőt, párizsi 
bronzot vagy francia bőrmunkát, ó-német 
kézimunkát, angol útikészletet. Az azon
ban nem szükséges, hogy a holmi az illető 
országokban készült legyen, csak az, hogy 
a megfelelő karaktere legyen. Ez a kül
földi árúra való vágyakozás természetesen 
akkor is érvényesül, ha valamelyik vevő 
nem készen vásárolja bútorait vagy ipar
cikkeit, hanem a mikor azokat valamelyik 
honi iparművésznél rendeli meg. Akkor 
is többnyire franciásan, németesen, an
golosan, belga módra vagy bécsiesen 
akar berendezkedni, de csak nagy ritkán 
magyarosan. 

Minden magyar, a kinek szívén fekszik 
a nemzete, ennek fenntartása és fejlő
dése, köteles ez ellen harcolni. Ne higyje 
senki, hogy csak amolyan mellékes fény
űzés a művészet, melyet, mint sok más 
kulturális ügyet, puszta frázissal le lehet 
tárgyalni. A művészet nem diszítése a 
kultúrának vagy annak legszélsőbb, leg
finomabb ágazata, hanem maga a kul
túra, az alapja, életereje, életfenntartó 
vére, a mint azt az emberiség története 
az őskezdettől fogva igazolja. A Magyar 
Iparművészeti Társulat sem akarja kinai 
fallal körűivenni a magyar művészetet, 
sőt szívesen látja, ha művészeink a kül
föld művészeti és tehnikai fejlődésén 
okulnak. De megköveteli minden mű
vésztől a kit pártol, hogy ezeket az 
idegen befolyásokat feldolgozza s a ma-
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gyár lényeghez és karakterhez hozzá-
illeszsze. 

De nemcsak az a feladata, hogy a mű
vészeket a magyar művészetnek meg
nyerje, hanem az is, hogy a közönséget 
is, a mely támasza legyen az új demokra
tikus szépművészetnek, a magyar művé
szet táborába gyűjtse. Ezért rendez a 
társulat nemcsak a fővárosban, hanem a 
vidék kiválóbb városaiban is kiállításo
kat, a melyeknek nemcsak az a hivatásuk, 
hogy a közönség ízlését általánosságban 
fejleszszék, hanem az is, hogy a magyar 
nemzeti stílusnak, a magyar nemzeti 
művészetnek propagandát csináljanak. 

Szegeden érzésben és gondolkodásban 
tősgyökeres magyar lakossághoz fordu
lunk. Bárha itt keletkezne olyan forgó
szél, a mely a magyar nemzetet minden 
idegen módtól, minden idegen jellegtől 
megszabadítaná. Csak akkor, ha ezt el
értük, ha nemcsak a nyelvünk, a gon
dolkodásunk és érzésünk lesz magyarrá, 
hanem a munkáink és tetteink is, telje
sülhet Széchenyi jóslata: „Magyarország 
nem volt, hanem lesz". Mert hadd mon-
dassék meg még egyszer, hogy „Tetté
ben él a nemzet, nemcsak a nyelvében." 

Diner-Dénes József. 

A S Z E G E D I K I Á L L Í T Á S . 

Az a rohamos fejlődés, a melynek 
Budapest a kiegyezés után színhelye lett, 
mintha az egész ország erejét fölszívta 
volna: vidéki városaink, a melyek közül 
nem egynek az élete a múlt század 
derekáig jóval pezsgőbb volt, mint mai 
fővárosunké, fejlődésükben megakasztat
tak, sőt többnyire hanyatlásnak is indul
tak. A magyar faj életrevalóságának a 
fényes jele, hogy jóllehet a falusias Buda 
és Pest világvárosi kontúrjainak a meg
alkotásához és kitöltéséhez az egész or

szág java erőinek a közreműködésére 
volt szükség, alig két évtized múlva, 
hogy a más népek történetében is párat
lan összpontosításnak megfelelően fejlő
désükben megakadtak, vidéki városaink 
jórészt ismét talpra állottak, sőt fejlett 
városi élet keletkezett nálunk oly helye
ken is, a melyek ilyennek történelmi 
viszontagságaink miatt évszázadokon át 
megszűntek volt színhelyei lenni. 

Egész sorával dicsekedhetünk ma a 
vidéki városoknak, a melyek modern 
fejlődése ha egyelőre nem is versenyez
het, de lépést tart a fővároséval s a 
melyek külső élete nem kevésbbé eleven 
mint a hazánknál előrehaladottabb kül
földi országok vidéki nagy városaié. Míg 
azonban ez utóbbiak zöme társadalmi és 
közgazdasági jelentőségén kívül kultu
rális szempontból véve is mindmegannyi 
jelentős gócpont, a mi vidéki városaink 
kulturális szerepe jóval jelentéktelenebb, 
mint a minő a fővárosunkéval helylyel-
közzel szinte vetekedő külső életüknek 
megfelelne. 

Különösen a kultúra legszebb virága, 
a művészet az, a melynek vidéki nagy 
városainkban alig van eddigelé tenyérnyi 
megmívelt talaja. Ennek oka ismét viszon
tagságos multunkban rejlik, mely művé
szeti hagyományainkat megsemmisítette. 
A korunk tehnikai haladásával karöltve 
fölburjánzott művészeti szurrogátumok 
nálunk ez oknál fogva nagyobb mérték
ben rontották meg a közízlést, mint 
bármely más nyugateurópai országban. 
Semmi sem természetesebb, mint hogy 
a magyarság a művészetet fölösleges 
fényűzésnek kezdte tekinteni s köz
állapotaink évszázadokon át oly súlyos 
voltánál fogva amúgy is rég fonnyadó 
virágai szinte végkép elhervadtak. 

A modern magyar művészetet szinte 
mesterséges eszközökkel kellett meg
alkotni s mint jóformán egész modern 
kulturális életünknek, úgy ennek is 
mindmáig Budapest a kizárólagos szín
helye. Természetes létföltéte: a közön
ség közszükségletképen nyilvánuló mű-


