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A misKolczi építésznek az első szobáit látjuk, amelyekben látunk megoldatlan problémákat, de ezekért 
Kiállításról a hiányokért kárpótol bennünket az oroszlánkörömnek sok-sok nyoma. Az előszoba 

asztala, padja például igazán sikerült. A lakószoba nyugvóhelye és szekrényei tektonikus 
szempontból, de vonalban és színben ís vetekednek a kíállítás bármely bútorával. Az író-
asztal profilja finom. A bútorok készítője, Kiss József olyan értelmes munkát végzett, 
hogy méltán megérdemelte a 2000 koronás nagydíjat. 

Az apró tárgyak művészei között sokan régi ismerőseink, míntahogy a szekrények 
anyaga ís jórészt nem ismeretlen előttünk. Éppen ezért az újak között Bődy Kálmán 
ezüst ékszertartóját, a Magyar Iparművészek Műhelyének fajátékait, applikációs munkáit, 
domborított rézműveit és faberakásos dobozait, a Márton Imre nagyon kvalitásos fém-
munkáit említem meg. A többiek mind eljöttek újra és magukkal hozták java termésüket. 

Végezetül jól esik elmondanom, hogy iparosaink egész seregére büszkék lehetünk. 
Tudnak, éreznek és engedelmeskednek a tervezőnek. MARGITAY ERNŐ. 
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A MISKOLCZI KIÁLLÍTÁSRÓL. 
Nem akarjuk túlkomor színekkel ecsetelni azt a tanulságot, mely a mískolczi orsz. 

háziipari és amatőrkiállítás példájában áll előttünk. De vannak dolgok, melyek szinte 
kihívják az általánosítást, mert tipikus megnyilatkozásai annak a közszellemnek, mely létezé-
süket tűri s felbátorításukra tápot ad. Nálunk a kiállítások cégére alatt annyi visszaélés 
történt már a magánspekulácíó s a jogosulatlan személyi érdekek legyezgetésével, hogy 
méltán állíthatjuk előtérbe a kiállítások etikai oldalát is egyszer, amikor erre alkalom 
kínálkozik. 

Mikor Angliában Morris és társai megindították azt a nagy művészeti és ipar-
művészeti mozgalmat, mely az angol műérzés reneszánszát idézte elő, a híres „vörös ház" 
tervezői, egy Ruskín, Rossettí, Burne Jones és mindazok az úttörők, akik az emberi 
kéz és elme szép alkotásaiban való művészi gyönyörködtetés szocializálását és demokra-
tizálását írták programmjukba, nagyon jól tudták azt, hogy nem csupán az egyéni 
tehetségek jóakaró buzdítása, hanem mindenekfölött egy egységes, a nép minden réte-
gére kiterjedő művészeti közszellem megteremtése biztosíthatja az alkotó művészi erők és a 
közönség állandó kontaktusában azt a magasabb színvonalat, melyen minden igazi 
művészi kultúra épül. A gyakorlóművészet és a művészeti közszellem kölcsönhatásában 
ismerték ők fel nemcsak a régi Hellasz dicsőségének titkát, hanem a quattro- és 
cinquecento városai íntenzív művészeti életének alapját ís. Nem egy átlag tömegízlés 
békóíba akarták verni a teremtő lélek gondolatát, hanem megfordítva: kezükbe 
akarták venni a tömegek művészi nevelésének eszközeit, hogy ízlését magasabb 
értékelésre képesítsék s ezzel a haladás és tökéletesedés hathatós tényezőívé emeljék. 
Szemben a megalkuvás, a közepesség, a sekélyesség tucatírányzataíval, a tömeg-
lélek öntudatos vezetése volt céljuk. És ma ís ez minden művészeti politikának 
legelső alapja és gerince, ha nem akarjuk, hogy művészeti életünk szétzülljön. És a 
művészeti etika ezen szerepének hol van inkább helye, mint éppen a működő produktív 
és receptív erők szembeállításánál: egy kíállítás bemutatása keretében? 

Egy országos kíállítás rendezéséhez, mely mégis csak bizonyos étape-ja kell hogy 
legyen az ország ipari és művészeti szerves fejlődésének, öntudatos exponense ídőnkintí 
szükségeinek és céljaínak : nem lehet azzal a könnyelműséggel nyúlni, mint egy batyubál 
összeharangozásához. 

Nem akar ez a vidéki kiállítások elleni elvi állásfoglalás lenni. A helyi viszonyok-
ban gyökerező tradícíók, egy vidék ős kereseti forrásai és foglalkozási ágai, lokális ipara 
fontosságát éppen nem kicsinyeljük s jogosultnak, sőt szükségesnek tartunk minden oly 
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akciót, mely egyrészt a népíparí hagyományok megmentésére, másfelől a vidék népe előtt az A misKolczi 
anyagi boldogul ősforrásainak megnyitására irányul. De ehhez is kényes kézzel kell nyúlni, Kiállításról 
mert nagyon ís sűrűen tapasztaltuk a lefolyt években, hogy az anyagi mentési akció éles 
összeütközésbe kerülhet a tisztán művészi szempontokkal s igen sokszor háttérbe szorít-
hatja az utóbbiakat. Ez történik mindannyiszor, valahányszor a népiparból kifejlődött 
háziipar modernizálásának jelszava alatt olyan veszedelmes törekvéseket látunk, melyek 
őseredetí és integráns művészeti elemek feláldozásával, karakterüknek meghamisításával 
erőszakolják a háziipari termékek kereskedelmi usance-szerűségét. Erre pedig éppen 
semmi szükség nincs, mert értelmesebb kereskedőink ma már, hál' Isten, mindinkább tuda-
tára ébrednek annak a szerepnek, mely a vásárlóközönség ízlése és műértelme irányítá-
sában rájuk ís hárul s nem követelnek mintákban, motívumokban oly művészi lehetet-
lenségeket, melyekben tótágast áll a jóízlés minden törvénye s ki van vetkőztetve a tárgyak 
minden egyszerű természetessége és eredetisége. 

Már pedig ezt láttuk nemcsak a kalotaszegi varrottasok érdekében megindult ipar-
fejlesztési akció számos elijesztő példájából, de még sokkal fokozottabb mértékben a most 
lefolyt mískolczí kiállításon, mely helytelen vezetésével valósággal kompromittálta épp azt 
az ügyet, melynek propagandát akart csinálni : a borsodmegyeí mezőkövesdi népipart 
és a színgazdagságában szinte páratlan matyó művészetet. Vagy minek nevezzük annak 
az élelmes mezőkövesdi anyókának a vállalkozását, aki most már rendelésre készít 
kendőket, blűzokat, függönyöket, párnákat azzal a naiv eltökéléssel, hogy kívánatra a régi 
matyó hímzéseket jellemző kék, sárga és píros színt akár fel ís cseréli a modern vegyipari 
technika valami újabb anyagával, például a lila színnel? 

Ily példák megtanítnak arra, hogy őrizkedjünk az iparművészeti és háziipari moz-
galmakkal társadalmi téren, sokszor talán inkább csak szereplési víszketegből foglalkozó 
vidéki expozítúrák bölcseségétől, mely nagyobb kárt tehet a nép egészséges érzékének meg-
mételyezésével s a közönség ízlésének a rossz példák 
által gyakorolt félrevezetésével, mint amennyivel a még 
oly kedvező anyagi siker ís felérne. Nem imponálhat-
nak nekünk még a forgalombahozott százezrek sem, 
ha arra gondolunk, hogy a pillanatnyi eredményt 
sokkal magasabb művészeti érdekek feláldozásával, a nép 
százados tradíciók által fejlesztett művészetének, tiszta 
faji karakterének meghamisításával értük el. Valóságos 
nemzeti veszedelmet jelentene az, ha tovább ís szakava-
tatlan kezek illetéktelen íngerencíáját tűrnők meg oly 
kiállítások rendezésében, melyek a nemzet nagy értékei-
nek istápolására volnának hívatva. A mískolczí kíállí-
tás egy erkölcsi vereség volt kíállításügyünkre, amely-
nek lealázó érzetét nem csökkenti, csak fokozza az, 
hogy országos nevek égiszének felhasználásával sikerült 
parádéznia, sőt a kormány anyagi támogatását ís meg 
tudta nyerni céljaira. Leszámítva Lesznay Annának 
zemplénmegyeí paraszthímzésekből álló szép csoportját, 
az Országos Háziipari Szövetség minden dicséretre érde-
mes kiállítását, — mert a diósgyőri csípkeverő tan-
műhelyét alig lehetett megtalálni, annyira elbujtatták — 
alig egy-két oázisát tudnók megjelölni annak a sivár 
látványnak, mely egy jobb sorsra érdemes nagy vidék 
iparának, művészetének azt a szomorú elvetélt képét 
mutatta elénk, amelyben — horríbíle díctu — az ízléste-
lenségek tetőfokát az a fali dísz képezte, mely fehér 
selyemből két méter kiterjedésben borította a matyó NAGY SÁ N D O R , E X LIBRIS . 
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A misKolczi fülke falát, középen a Szűzanya festett képével s rajta szerteszét elhintett nyers színű 
Kiállításról csokrocskákkal, ha ugyan ettől is el nem ragadta a pálmát egy csomózott szőnyeg, rajta 

a király óriási mellképével, vagy egy zöld selyem levelekből cikornyásan felépített 
pálmafa, melynek ágain valami élelmes nyakkendőkírály sértően virító kravátliaí hímbá-
lództak gyümölcsök gyanánt. 

Éppoly kevés jót mondhatunk az amatőrkiállításról, amelynek szertelenségeí fel-
sorolására nincs terünk. Akadtak jobb munkák ís elvétve köztük, de nagyjában mégis a 
legkezdetlegesebb dilettantizmus szárnypróbálgatásai hatását tették, melyeknek csak a 
rokoni és pajtási elnézés juttathatott tért. Pedig a két év előtti temesvári kiállítás elret-
tentő például szolgálhatott volna ebben ís. Szigorú és lelkiismeretes elő-zsürí kellett volna 
itt ís, hogy megrostálás alá vegye a beküldött tárgyakat. Éppen azért, mert ismerjük az 
amatőrművészet fontos hivatását s tudjuk, hogy p. o. Angliában mily komoly píetással 
kezelik ezt a kérdést, kétszeresen lehangoló volt látnunk, mennyire félreértették a mís-
kolczí kiállítás rendezői feladatuk tulajdonképpeni természetét. Lapunk bőven tárgyalta már 
annak idején ezt a kérdést*) s éppen azért nem terjeszkedünk kí arra ezúttal bővebben. 
De nem hallgathatjuk el azt a meggyőződésünket, hogy nagyon rossz szolgálatot tettek 
az ügynek azok, akik a mískolczí amatőrkíállítás rendezésénél ahelyett, hogy kellő kri-
tikát gyakoroltak volna a kiállításra szánt tárgyak felett, úgyszólván „ín camera charítatís" 
intézkedtek s ezzel csak a személyi hiúságnak, a hivalkodásnak adtak szarvakat, amint azt 
megható őszinteséggel ismeri be a katalógus előszava ís, mikor ezt írja : „Az amatőrfest-
mények csoportjában s z e m é l y i o k o k b ó l v i s s z a n e m u t a s í t o t t néhány vászon 
szemléltetően mutatja be a rajztudás nélküli másolás következményeit s a természet után 
való festés előnyeit." 

Mi azonban azt hisszük, hogy mindenki, aki nyilvános kiállításokat szervez a közönség 
okulására, közmegbízatásban jár el. Minden kiállítást közintézménynek tekinthetünk, amely-
nek intézőit komoly felelősség terheli. És ezt vallva és híve, nem tartózkodunk annak meg-
állapításától, hogy Magyarországon, de sehol a világon oly kiállításokat, mint a miskolczí 
volt, rendezni nem volna szabad, ha a kiállítások intézményét előbb-utóbb le járatni nem akarjuk. 
Paragrafus, fájdalom, erre nincs, amint nem volt Görögországban sem az apagyílkosságra. 
De arra végre is kell és lehet ís fórumot találni, hogy a művészeti ügyekbe való káros 
belekontárkodásnak elejét vegyük. —í. 

*) Lásd : Gy. K. „Iparművészeti dilettantizmus". Magyar Iparművészet 1904. VII. évfolyam. 


