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i NÁDAI PÁL: MIT VÁRHAT AZ IPAR- I 
! MŰVÉSZET A HÁBORÚTÓL? I •i H 
i t z esztergályozópadokon 
y f é m l á m p á k helyett még 
• r é z g r á n á t o k a t csiszolnak 
• é s ott, ahol azelőtt habos 
? ! k ő r i s f á b ó l bútort róttak 
y ö s s z e , töltényeknek való 
• d o b o z o k a t szegeinek. — 
• M i n d e n idegünkkel és 
íí t í z h ó n a p o s aggodal-
y munkkal katonái és rabjai vagyunk a világ-
« történelmi küzdelemnek, mely kultúrerőink 
• legjavát a nagy cél szolgálatába szegődteti. 
• Akaraterőnk és értelmünk nagy feszültsége 
y a jövő kérdésére szegeződik. Ugyanaz, ami-
• bői tízezrek halálos önfeláldozása kivirul, 
• ugyanaz a misztikus ösztön talaja a létezé-

sünknek is : az élethez való jogunk élanja. 
y Mindenki, aki nem éri be felületes összefűg-
« gések keresésével, aminők a politikai, diplo-
• máciai, társadalomgazdasági, nemzetiségi és 
• imperialisztikus ambíciók kicsomózása, tudja 
y vagy sejti, hogy nagy, az egész emberiség 
« sorsára, gondolkozására kiható jelenségvál-
• tozások vajúdnak. Az emberi léleknek deto-
• nációjával van dolgunk, vagy még inkább 
y oly társadalompszichikai eltolódásokkal, me-
« lyekhez csak ama nagy geológiai földcsu-
• számlások voltak hasonlíthatók, amelyek oceá-
?! nokat, szigeteket és kontinenseket nyeltek el 
y és varázsoltak elő a kihűlő földkérgen. A mi 
+ ezeréves korallmunkánk sorsa recseg-ropog 
• e változásokban. Gondolatok érlelődnek, ame-
f! lyek ködös gomolygásából máris nagyfeszült-
y ségű erők fénye világít. Hogy lesz, mint lesz 
» azután ? — mikor vér és könny felszívódott 
• és a multak tételeit revideálni kell. Egészsé-
?! gesebb fejlődés, bátrabb emberi öntudat, ko-
» molyabb, de az élethez több örömmel fűződő 
« világszemlélet, erősebb államiság és az erős-
• nek, a nagy koncepciónak, a férfiasnak fel-
• virradó tisztelete — ezek irányában össze-
y geződnek a vágyak. Az egyik a szerteágazó 
« kis nemzetiségi konspirációk megkötözését 
• várja az államszövetségtől, a másik halálát 
í! az esztéticizmusnak. A dadogó lírának, a vér-
y szegény drámának, a papirosszagú essayknek, 
• a nagy feladatok híjától dekadens művészet-
• nek. Az aggódás láza mögött is bizalom ül 
í a tekintetben. Mikorára egészséges lesz min-
y den, újra visszatér belénk az egészségesek 
• gőgje és hite. 
• Mit várhat a nagy kavarodás lecsapódá-
u sából az iparművészet? Jóslatok nélkül pró-
y báljuk elemezni és frázisok helyett óhajokat 
» leszögezni, komponensek helyett az eredő-
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vonalakra rámutatni. A részletkérdés itt sem í! 
válhat külön az általánostól. Nemcsak az » 
iparművészet töredéke a szélesebb érte- y 
lemben veit művészi produktív erőnek, de • 
maga a művészet is csak egyirányú emaná- íí 
ciója a sokrétegű léleknek. Nagy válságok » 
órái, nagy háborúk viharai kiszélesítik a látó- « 
határt, megtisztítják az erkölcsi horizontot, • 
kiváltják a legnagyobb, az átkaroló, az ön- n 
feláldozó emberszeretetet. Tekints a saját » 
lelkedbe, amellyel most napról-napra számot V 
vetsz és valld meg becsületesen, hány erős • 
új karaktervonásodról tudsz, melyek azelőtt ?! 
hamuban lappangtak. A 71-es évekre követ- y 
kező nagyszerű korszak a bizonysága : nem- V 
csak a győztes németek regenerálódtak az • 
ő állami, politikai és gazdasági fellendülj- ?! 
sükkel, de a franciáknál is csodálatos szép » 
virágokat hajtott az új idealizmus, mely táp- V 
lálója lett filozófiának és politikának, lírának • 
és szobrászi hevületnek. Ebben a tekintetben íí 
nincs különbség győző és legyőzött között, » 
és hogy nagy idők után még a legnincste- V 
lenebb szegénység is beleviszi az emberekbe • 
a szépségszomjat, a becsületes matériák, a ?! 
szolid munka szeretetét, mi sem bizonyítja y 
jobban, mint hogy éppen a napoleoni hábo- V 
rúkat követő nagy pénzügyi devalváció készí- • 
tette elő a talajt az egészséges és magabízó ?! 
biedermeyer-kornak. Most is, mint akkor, egy- » 
szerűbb és igénytelenebb lesz a lélek, türel- V 
mesebb a hit, zártabb a család, egymásnak • 
élőbb az ember, tiszteltebb a kéz, mely mes- ?í 
teri munkát termel. Az állami meg szociális y 
gondoskodás háború után legelsősorban a V 
lakás, a családi nevelés e legbefolyásosabb • 
tényezője felé fog fordulni, mert ez a legjobb ?! 
népességszaporító intézmény. Csatákat ugyan- £ 
azok a népek nyernek, melyek a vértelen kul- V 
túrharcban is előlállnak, amelyeknél legpiro- • 
sabb a gyerek, legtöbb a kert, legnaposabb ?! 
a ház és amelynél nem szóvirág a házitűz- y 
hely, hanem egy jól fűtő kályha becsületes V 
almáriomokkal, tiszta székekkel, fehéren terí-
tett asztallal, muskátlis ablakokkal. A csata- ?! 
téren már megnyerték a németek a háborút, y 
A történelem alighanem úgy fogja lapjain « 
elkönyvelni győzelmeiket, mint a legnagy- • 
szerűbb iskolázottságú nemzetét, amelyben ?! 
a férfiak tudatosan haltak meg azért, hogy y 
otthon bántás ne érje az asszonyt, a serdülő V 
gyermeket és azokat a bútorokat, melyekhez • 
egy élet tisztasága tapad. ?! 

Bizonyos, hogy a nagy restauráció min- y 
denütt hozzájuk fog először fordulni : a csa- V 
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ládokhoz. És az első nagy feladatok a háború 
után nem lehetnek mások,mint építészetiek: fal-
vaknak kell újra támadniok romok és süppedt 
fedezékek helyén. Lakásoknak ott, ahol most 
istállók és pajták vannak. Községházaknak, 
templomoknak, iskoláknak, népfürdőknek és 
műhelytermeknek ott, ahol most gépfegyve-
rek rejtőznek csonka fedél alatt és sebesül-
tek vergődnek a szalmán. Bizonyos, hogy a 
városépítészeknek több dolga lesz, mint valaha, 
a gépi bútortermelésnek, a cementnek, a vas-
betonnak, az olcsó, de jó és tartós beren-
dezkedésnek néhány év alatt több munka-
alkalma, mint az utolsó évtizedekben össze-
véve. Valószínű, hogy az önthető háznak, kút-
nak, padnak, kamrának formáival, az önthető 
bútorok vázai is átkerülnek Amerikából Euró-
pába és az építészek, berendezők semmi esetre 
sem fognak sokat vitatkozni, mint egy évvel 
ezelőtt Kölnben tették, hogy a fejlődés az 
egyéni ízlésmegnyilvánulásra mutat-e az ipar-
művészetben vagy a típusalkalmazáshoz kö-
zeledik. Hanem csinálni fognak tízezrével 
koloniákat, melyeken ötféle változatban van 
meg a ház, a tető, a kis kapu, galambdúc, 
a lugas és csak kétféle széktípus kínálkozik, 
de valamennyi jó. 

Az építészet újjászületése nem hagyhatja 
érintés nélkül a képzőművészet két másik 
fontos ágának : a festészetnek és szobrászat-
nak fejlődését sem. Minden tipizálásra való 
törekvés végeredményben stíluskialakulásra 
vezet és a festészet és a szobrászat már a 
háború előtt is megsejtette a távol morajló 
földrengéseket. A nagy egyszerűség kifejező-
formáinak keresése, a kompozíciók felé való 
közeledés, az impresszionizmus bejelentett 
csődje, mely az átfogó egységeket, a dolgok 
plasztikus megéreztetését föléje helyezte min-
den dekoratívségnek, kis játéknak és genre-
szerűségnek — el fog jutni végre oda, hogy 
ezt az elméletet ne csak kísérletekben vall-
hassa, de nagy megrendeléseken tegye szem-
melláthatóvá. Az épület- és dekoratív szobrá-
szat közelebb jut a kollektív építészeti fel-
adatok révén ahhoz, hogy kifejezőképességét 
eleven funkciók szolgálatába állítsa. A freskó-
nak, a történeti vászonnak, a csataképnek 
pedig festői nyelven kell vallomást tennie, 
hogy újra megérett a nagy emberi epopeiák 
ábrázolására. E téren csodákat érhetünk meg, 
ha a gazdaság és a tőke öntudata a polgári 
mecénásságot fejleszti ki, ha a béke bizton-
sága mély tanulmányokat tesz lehetővé és 
ha a megizmosodó optimizmus újból az em-
beri ideálok állványaira csalja a művészt, 
hogy alázatos fejjel fesse és vésse, amit 
szívében lopva megsejtett. 

Mert ez is ellentmondásnak látszik, de a 

jövő fényében meg fog világosodni, hogy az 
egyetemesnek nagy emberi érzésében magá-
nak a nemzeti ideológiának erőteljes tartalmat 
lehet adni. Fajszeretetünk, melyet ma puska-
tűz forraszt össze az ezer éve szenvedő nép 
küzdelmével, termékenyebb erőforrás lesz, 
mint eddig volt. Hogy politikai téren mire fog 
utalni — nem e lapokra tartozik. De a pro-
duktív fajszeretet a művészet vagy éppen az 
iparművészet nyelvére fordítva — tudjuk : mit 
jelent. Népi ornamentikánk, magyaros forma-
készletünk olyan reneszánsza várható, amely-
hez hasonló csak a negyvenes évek nép-
költészeti hulláma volt. Nem egy fellobbanó 
parasztszeretet visszfénye lesz a népművé-
szeti törekvés, hanem lassú, türelmes kultúr-
munkáé. A folklore kapcsolata lesz, egy szer-
ves, alapos gyűjtőmunkáé, mely készen fogja 
összeraktározni a maga melódiáit, mire az 
ő Petőfije és Aranya megérkezik. Magyar-
ságunk tudatos lesz, de nem magyaroskodás. 
Abban a percben indul meg ez a folyamat, 
amelyben bebizonyosodik, hogy mai helyze-
tünk világtörténelmi rendeltetés, hogy életünk 
misszió ezen a helyen. És csakis egy új, az 
eddiginél józanabb, de egyben reálisabb tala-
jon képzelhető el ez a fejlődés, a magunk 
gazdasági útjain, az önmagunk erejét érvé-
nyesítő iparban. A magyar stílus nem abból 
fog megszületni, hogy a mi bútorunk, házunk, 
ruhánk szükségképpen más legyen, mint a 
szomszédainké, hanem abból, hogy mi is 
tudunk annyit, mint szomszédaink és gazda-
ságunk, iparpolitikánk ehhez az öntudathoz 
fog igazodni. Bizonyos, hogy a háborút követő 
első nagy lendületeket — nagy munkaalkal-
makat és erős depressziókat — csak lassan 
fogja felváltani mindenfelé a békés időknek 
az a ritartandója, mely szükséges, hogy a 
mesterember a műhelyében szabadon és nyu-
godtan csinálja végig a vállalt munkáját és 
a nagyüzem tökéletessé mélyíthesse ipari egy-
oldalúságát. Elképzelhetetlen, hogy jövendő 
iparpolitikánk teljesen a holnapi profit szol-
gálatában áldozza fel a szolid munka morálját 
és ne abból induljon ki, hogy évszázadokra 
rendezkedik be és cégek „trónusát" rakja 
le. Kalkulációkra, nyersterményeink, ipari lelő-
helyeink, szén-, vas-, fém- és fakészleteink 
számvetésére lesz szükség és valószínű, hogy 
bizonyos vidékek sajátos ipari karaktere fog 
kialakítani egy-egy regionális iparművészetet. 
Ha a háziipar akcióit a jövő fejlődése még 
kevésbbé fogja igazolni, mint az eddigi, ebből 
még nem következik, hogy az indusztriális 
termelésbe egy-egy vidéken termékenyítően 
fel ne lehessen használni a nemzedékeken át 
megszerzett képességeket. Itt vár hitünk sze-
rint a legfontosabb szerep iparművészeinkre. 



A jövendő idők tervezői nem indulhatnak ki 
a kizárólag kézművestermelés formavilágá-
ból, hanem bútoraik, cserepeik, szöveteik, 
szőnyegeik, üvegeik, könyvkötő- és grafikus-
munkáik a megsokasodott fogyasztóközön-
ség s a gépi sokszorosítás lehetőségeivel 
fognak számot vetni. S a Iegkozmopolitább 
termelőeszköznek, a gépnek munkájába kell 
majd magyar fajbeliségünk bizonyságait okkal-
móddal belevinni. Demokratizálni a nagy-
városi tömegeknek a néplélek művészetét. 

Általában : az új időkkel az új emberek 

öntudata fog megszólalni és a halál aratása 
után az élnivágyás intézményes biztosítékokat 
fog keresni. Az iparművészet csak ekkor fog 
igazán döntő szóhoz jutni. S ha e percben 
azokra a barátainkra gondolunk, akik ceru-
zájukat a karddal, gyalujukat a puskaaggyal 
cserélték fel, hogy fiatalságuk legművészibb 
álmait odaadják a csatatér brutális józansá-
gának, lehetetlen gondolatban meg nem szorí-
tani az ő kezüket, akiknek a békeidők számára 
külön feladatokat tart készen e nagyszerű faj 
géniusza.. . 
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