
Fekete Oszkár és Szege Sándor 
hadiemlék-frize. 

Fries eines Kriegerdenkmals. 
O. Fekete und A. Szege. 

KŐSZEGI LÁSZLÓ: AZ IPAR-
MŰVÉSZET MÉLYEBB MEGERTESE 
ÉS A HÁBORÜ 

mióta őszintébb iparművészetet művelünk, egész hitvallásunk alakult 
ki e művészetről. Élvezésébe sokféle anyagi és szellemi szükség-
letünk kielégítésének vágyával merülünk. Hogy az ember egy 
eszköz használatának is örüljön, de egyúttal találjon örömet ez 
eszköz anyagában, megformálásában és díszében is, sőt az egész 
eszközben mint dísztárgyban is: ez legyen az iparművész kettős 
gondja. Hiszen a használat nem is oly prózai dolog. Vannak nemes 
örömei s van eszményi használat is : egy szép vázáé, egy szent-

ségtartóé, — akárcsak egy szép templomé . . . A használhatóság szépségében sok 
minden rejlik benn : a fejlődés, az eszmény felé való közeledés, a lét java . . . S mindez 
nem a szépnek legbensőbb terülele-e már? S a szépség nem légüres térben lebeg. 
Még a pusztán díszítményi műalkotás is összefügg az élettel : azonkívül, hogy sze-
münknek élvezetét és lelkünknek valami homályos elragadtatását szolgálja, mindig 
a maga megfelelő helyén kell hogy legyen s egy oly tárgy szolgálatában, mely 
bennünket szolgál. Az élettől nem lehet szabadulni. 

De minden efféle hitvallásunk mellett is nem oly megállapodott még a modern 
iparművészet; alakulásában még nincs meg az egyensúly. 

Sokszor szeretnénk odakiáltani a modern iparművésznek, hogy az anyag — hozzá 
még a mai technika mellett — nagyon hajlítható ám, tehát nem diktálhat reánk akár-
milyen formátlan formát. S ha mégis nagyon extrává kellett hogy váljék a forma, 
akkor a művész valahogy jobban láttassa is ennek okát. 

Az is igaz ugyan, hogy a régi iparművészetben sok fölösleges forma támadt 
az építészet túltengő hatása folytán, például támlásszéken görögternplom-homlokzat ; 
s ha azt a munkát, melyet a régi iparművészet haszontalan, sőt sokszor nem is díszítő 
díszre fordított, praktikus dolgokra fordította volna, akkor tökéletesen be volnánk már 
mindenre rendezkedve, még talán a legszegényebbek is. Ámde ha ma nem uralkodik 
már úgy a cifrítás, mégsem mondhatjuk, hogy a díszítő ízlés mindig biztosan működik. 
Csak Oscar Bie „Der Tanz" című könyvének címlapját rántom ide példának: két 
sötétes piramisfolt között egy krinolingombóc. A táncot, az anyagnak a szellemiségig 
finomult e mozgását a vaskos formátlanság merevségével jelezni ! Mintha a krinolinos 
táncban fejeződött volna ki a legjobban a tánc géniusza ! . . . A „modern" könyvdísz 
pedig, ha nem is általában, de sokszor úgy kiabál, hogy eltemeti a szöveg hangját; 
éles foltjai, kemény ákombákomai szinte el akarják kergetni a könyv géniuszát. . . 
Hát még a stilizált betűk ! Addig stilizálgatják őket, míg hatszorta éktelenebbek lesznek 
a tulajdonképpeni betűknél ; kín-keserves vonalmókák, bántó-nehezen olvashatók. Akár-
csak az ember szemét akarnák tetoválni . . . Pedig mily szépek az egyszerű latin 
betűk ; az olvashatóság nemes átlátszósága díszíti finom fénnyel az ő biztos, elegáns 
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f o r m á i k a t . . . S a könyvről, a szellem ruhájáról, eszünkbe juthat testi ruhánk is. 
Mikor lesz már ez utóbbiból igazán második bőrünk, mely méltó lenne az elsőhöz s 
azt okosan s finoman védné s egyáltalán a test életét, mozgását, kényelmét és szép-
ségét ügyesen s ízlésesen szolgálná? Mikor lesznek az orvosok meg a szobrászok 
és festők a vezetők a szabászatban a sok hígvelejű és perverz „divatcsináló" mester-
ember s üzletember helyett? . . . És harmadik bőrünkből, a lakásból, mit csinálnak 
sokszor hipermodern felszabadítói ! Elernyedt „összhangulat" vagy ellenszenvesen 
vonagló bútorszörnyek, melyek épp oly gyűlöletesek, mint a régi szegletes bútor, mely 
állandó ellensége volt oldalunknak és kis gyermekeink halántékának. 

Rakoncátlan erő és beteges bágyadtság közt hullámozva találta az iparművészetet 
a háború. Vájjon a harcok szörnyű, vad erőkifejtése és a vérvesztő kimerülés bágyadt-
sága között nem kell-e még inkább féltenünk e két véglet megszokásától minden 
cseleKvésünket s így velük az iparművészet művelését is ? De hátha a nagy rázkódás 
éppen az egyensúly felé lendít bennünket? 

Mert nem csupán vadabbak és fáradtabbak lehetünk a háborútól. Csodálatosan 
megtelt lélekkel lendült a magyar és német katona harcba ; nemes érdekeiért szörnyű 
az erőkifejtése, de erőforrása oly nemes erkölcsi helyekről ered, hogy e forrásban 
minden kimerültségét is lefürdi és csak mint nagyobb ember kerül ki a próbából s 
majd pihenése is egészségesebb lesz. Megvédett otthonának, egész élet-berendezésének 
szeretete épp úgy fog nőni, mint annak az ipari erőkifejtésnek megbecsülése, mellyel 
hősi erejét oly sikeresen támogathatta. Az erő ily további hathatósabb kultuszával 
az iparművészet is még őszintébb lesz; a békének, a jól megszolgált és majd olyan 
jóleső békének hathatósabb szeretetével pedig a fényűzési kedv is föléled és üdébbé 
s összhangosabbá válik. Még a fényűzés legfelületesebb eleme, a divat is, melyet szinte 
az ízlés időjárásának mondhatnánk, — még ez is értékes éltető eret fog nyerni. Mert 
ez a véna a nemzeti stílus erőforrásából fog táplálkozni. Ugyanis az a kiábrándulás 
és keserű méltatlankodás, melyet azon érzünk, hogy az entente „kultúrabb" nemzetei 
közönségünket és műveltségi jogos önérzetünket a háború kitörése óta annyiszor és 
oly embertelenül bántalmazták, magunkba lök bennünket, vissza saját erőnkhöz, és 
csodálatosan megerősíti önállósági kedvünket. Sőt mikor azt látjuk, hogy a bántalmak 
még a papiroson való megsemmisítésünkig, lángelméink megtagadásáig rugaszkodnak 
el, akkor annyira nevetségesekké válnak előttünk ellenségeink — kiket még ráadásul 
fegyvereink is alaposan levertek —, hogy elszégyeljük magunkat, hogy kiket is maj-
moltunk eddig oly sokszor . . . így még a divat is meg fog nemesülni ; mert az 
önállóan kifejtett iparművészeti cselekvéssel könnyebben jár együtt az önálló önkritika, 
mintsem a majmolással. S felütődik még a versengés gondolata s az a kedv is, 
hogy mutassuk meg, mennyivel szebbet tudunk alkotni, mint lekicsinylőink. S a szép-
ség ily gondja mellett meg fogja kapni duzzadó erőnk a dísznek tökéletesebb köntösét ; 
sőt nemcsak köntöse lesz az erőnek a dísz, hanem bennrejlő lendülete és bája, össz-
hangja is . . . Közelebb visz tehát nagy küzdelmünk bennünket a művészet és élet 
szorosabb egyesüléséhez, s a győzők legszebb jutalma — az élet megszépítése lesz. 


