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B Á R C Z Y I S T V Á N E L N Ö K I M E G N Y I T Ó B E S Z É D E 

ELMONDOTTA AZ O. M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 1916. ÉVI ÁPRILIS HÓ 16-ÁN 
TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉN 

világháborúnak réscin ké-
résziül lelki szemeinkkel 
a jövőbe igyekszünk ki-
tekinteni s a történelem-
nek mostani lüktetése a 
tömegek jólétének és mű-
veltségének kialakulása 
irányába tereli érdeklő-
désünket. Bennünket, akik 

nem csupán egy-két kiváltságos osztály kifino-
modott művészi igényeit akarjuk kielégíteni, 
hanem a magyar társadalom minden rétegének 
életét át akarjuk itatni a nemes anyagok, a szép 
formák, jó bútorok, ízléses házieszközök, a 
lakás, a kert, az utca, szóval az egész min-
dennapos élet esztétikájával, — bennünket 
elsősorban az érdekel : milyen lesz a nagy 
háborút követő nemzedék gazdasági hely-
zete és fogékonysága a mi munkánkkal 
szemben. Hogyan kell beleilleszkednünk ne-
künk mint Társulatnak, mint alkotó művészek, 
tervezők, iparosok, fogyasztók és műbará-
tok érdekképviseletének tevékenységünkkel a 
háború után következő gazdasági újjászervezés 
és közművelődési fejlődés kereteibe. Legfő-
képpen pedig: hogyan kell megóvnunk magyar-
ságunkat s annak a népnek sa já tos vonal-
nyelvét és színeit, amelynek lelki nagyságát 
most, a fegyverek tüzében látjuk legszebben 
fellángolni. Ennek a népnek hatalmas lendületé-
ből át kell vinnünk a termékeny erőket a béke-
kornakmunkáiba. Pompás naiv kedélyének virá-
gaiból beleültetni a mi mindennapos életünkbe 
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a legszebb palántákat. Módokat kell találnunk 
arra, hogy iparművészetűnk, amely elsősor-
ban a városi élet formáit van hivatva az 
anyagok szépségeivel megfinomítani, egy sok-
százados népiesség levegőjével és illatával 
teljék meg. 

Nem hisszük, hogy amikor ezt akarjuk 
tenni, hűtlenek leszünk eddigi törekvéseinkhez, 
csak fokozottabb mértékben kell a tömegek, 
a kultúrában felfelé törő néprétegek, a kis-
emberek és a munkásosztály százezreinek 
igényeire tekintenünk. Szervező erőinket és 
Társulatunk nevelő hivatását a legszélsőbb 
keretekig ki kell fejlesztenünk. Ebben a tekin-
tetben is a mi nagy szövetségeseinkhez, a 
németekhez kell fordulnunk tanulságokért, 
mint mindenkor, valahányszor a céltudatos 
nevelés és a tervszerű kulfúrmunka példáit 
keressük. Nos, legyen szabad ebből a szem-
pontból a sok tanulság közül egyet, amely 
nagyon jellemzőül kínálkozik, kiragadnom. A 
német iparművészeknek és gazdaságpolitiku-
soknak az a hatalmas testülete, mely Werk-
bund néven irányítja ott a műipari ízlést — és 
egy másik nagyarányú szervezet, a Dürer-
bund, mely a szélesebbkörű népművelést szol-
gálja olcsó kiadványaival, közös elhatározás-
sal kibocsájtott nemrég egy nagy német 
árúkönyvet. Vagy háromezer kereskedelmi 
cikk képét látjuk ebben a könyvben, olyan 
tömegárukét, melyek forma és minőség dol-
gáiban a német ipari termelés legjavát teszik. 
A könyv kiadói hangsúlyozzák, hogy nem 133 
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iparművészeti, hanem ízléses ipari termékeket 
mutatnak be, mint ők mondják „kvalitásos" 
árúkat. Egyszerű üvegholmikat, fémtálcákat, 
porcelláncsészéket, evőeszközöket, főzőedé-
nyeket, fonott kosarakat, kerti bútorokat és 
világítótesteket meg sok-sok mindent, ami pol-
gári háztartásokban használatos. Megmulatja 
ez a könyv, milyen az a portéka, amely szolid, 

A TÖMEG- n c m cifra, kézhezálló, szilárd a váza, egysze-
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NEMESÍTÉSE a z ára is, a cég is, amely csinálja s a könyv 
kioktat mindenkit arról, hogy nem a portéka 
árát, hanem tartós és nemes kivitelét kell néznie, 
mikor vásárol. A német iparművészek s eszté-
tikai nevelők a háború s a nemzeti küzdelem e 
mostani viharaiban megtanítják népüket a 
maguk iparának megbecsülésére s fogyasztókat 
nevelnek, de ízléses fogyasztókat. A példa és 
főképpen a benne rejlő szelid kapacitálás — 
mint az természetes is — nem maradt ellen-
mondások nélkül. Hosszú és érdekes viták 
fejlődtek ki a könyv körül, melynek meg-
jelenési időpontja egybeesett a nemzetgazda-
sági szempontból nagyfontosságú lipcsei 
vásárral. Nagy elvi kérdés rajzolódott ki 
élesen ebből a szenvedelmes vitatkozásból 
s ez körülbelül akként volna körülírható, hogy 
van-e joga egy erkölcsi testületnek bizonyos 
cégeket azért ajánlani (s ezzel együtt másokat 
ezért háttérbe szorítani), mert az ajánlott cégek 
holmijai jobbak, szebbek s a tömegízlés szem-
pontjából célszerűbbek? Szabad-e rést ütni 
a kereskedelem szabadságán azzal, hogy 
hivatalos bélyeget ütünk árúcikkekre, szinte 
azt mondhatni : az ízlés fémjelzésével látjuk 
e l ? A vitákból és ellenmondásokból arra 
lehet következtetni, hogy ez a kérdés nagyon 
is megosztja nemcsak a kereskedelmi, hanem 
a művészköröket s a gazdaságpolitikusokat 
is és még hosszú ideig kell érlelni, amire a 
kérdés végleg eldől. Annyi azonban bizonyos, 
hogy már magának a kérdésnek felvetődése 
is jellemző tünet és nem véletlenség, hogy 
éppen e mostani időkben merült fel, amikor 
mélyebben nyúl be a közérdek az egyén magán-
életébe, mint bármikor azelőtt. Gondoljuk el, 
hogy vájjon csakugyan olyan nagy jogtalan-
ság volna-e az, ha az általános ízlés irányítására 
hivatott testület, mondjuk azt, még egy lépéssel 
tovább is menne. S így szólna: én nemcsak 
ajánlom, hanem erkölcsi kötelességeddé teszem 
te kisember, te gyámoltalan, ezerféle csalásnak, 
rablásnak prédájává lett vásárló, hogy ilyen 
kancsót, ilyen teafőzőt, ilyen virágpoha-
rat vegyél, mert ez biztos lábon áll, célszerű, 
nemes a rajza és a matériája. Éppen napjaink-
ban, amikor az állam beavatkozása úgy-
szólván elvonhatja az egyéni szabadságokat, 
mikor az állam megszabhatja mit és mennyit 

együnk, honnét és mennyiért vegyük életünk 
legnélkülözhetetlenebb elemeit, vájjon csak-
ugyan a legnagyobb sérelem volna-e az 
egyén jogain, hogyha egy magasabbrendű 
közösség, mondjuk egy tisztán erkölcsi alapon 
álló testület azt is megmondaná, hogy milyen 
elemekből álljon lakásunk, háztartásunk, egész 
berendezkedésünk, hogy egy esztétikai tömeg-
ízlés legelemibb követelményei helyet kap-
janak benne. 

Nehéz volna ezt akérdést. n elyet e viszonyok 
így felvetettek, már ira közrr egelégedésre 
eldönteni. Még soká kell bennünk az indivi-
duális szabadság délibábjai helyett a szociális 
jólét tudatának erősödnie. Ez a háború alkal-
masint nagyon sokban elő fogja segíteni annak 
a kérdésnek tisztázását, hogy életünk ellátásá-
ban, létünk biztosításában, egészségünk s 
művelődésünk irányításában, lakásviszonya-
ink s berendezkedésünk szabályozásában, a 
kenyérhez, vízhez, levegőhöz és a szép élet-
hez való jussunkban mik és mely téren 
meddig terjedhetnek a társadalmi közakarat 
megnyilvánulásai. De addig is résen kell 
lennünk s azokban az időkben, melyek a 
béke napjával fognak ránk virradni, elsősor-
ban a tiszta és öntudatos fömegízlés irányára 
kell szabályozóan hatnunk. Ezerféle mód és 
alkalom kínálkozik arra, hogy egy ilyen tár-
sadalmi nevelésre hivatott testület, mint a 
mienk, a maga természetes gazdasági felada-
tait, az iparművészetnek érdekképviseletét 
összeegyeztesse nagy és általános eszmé-
nyekkel. Minden pályázat azt a célt szolgálja, 
amellyel a szegényebb néposztályok puhafa-
bútorait szebbé tenni segítünk ; amellyel olcsó 
és jó háborús emléklapokkal szorítjuk ki a 
selejtes árút ; amellyel az élők szeme elé 
nagy és nemes tömegsírok arányait állítjuk 
a névtelen hősök emlékezetére ; amikor meg-
javítani igyekszünk a hivatalos használattal 
előírt országos címereket és a postabélyegek 
ama millióit, melyek a pénzzel együtt a tár-
sadalomnak leghatásosabb művészi nevelői 
és amidőn iskolákban és miniszteri szobák-
ban, a hivatalokban és a templomokban sür-
getjük az iparművészet, a választékosabb ízlés 
fokozottabb érvényesítését. A mi törekvéseink 
értelme a küzdő, munkában fáradó és majdan a 
legöldöklőbb harcból visszatérő embermilliók-
nak pihentetése a szépség világában. S útjaink 
bármerre fussanak is, eszközeink változatos-
ságából biztatóan kell hogy felénk mosolyogjon 
az a nagy nemzeti ajándék, mellyel visszaférő 
katonáinknak és dolgozó polgáraink milliói-
nak tartozunk : a tiszta és derűs magyar lakás, 
melyhez jussa van minden magyar embernek, 
aki ezt a jogot vérével és verejtékével meg-
váltotta. 


