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képessé teszi arra, hogy a különféle anyag-
nak, technikáknak megtalálja a maga külön 
formanyelvét és mindig jól választja meg a dí-
szítések arányait is. É s jórészt ezen múlik a 
kézimunka művészi volta. Ha tehát munkánkba 
belevisszük ezt a szoros egységet, ami az 
anyag, a technika és a formák között megvan, 
akkor máris közel kerültünk a népművészet 
örökbecsű igazságaihoz. Ezért örömmel néze-
gettük a Nőipariskola legutóbbi kiállításán 
látott közös, helyes törekvésből fakadt művészi 
terveknek é s sokféle kézimunkának dús so -

rozatát, mert helyes módját mutatják a magyar 
kézimunkafanítás művészi irányban való fej-
lesztésének é s az idegen befolyás alŐl fel-
szabadulásának. Gondosan megválogatott é s 
elég tartalmas népművészeti múzeuma van 
már az iskolának é s kiállított munkái bizo-
nyítják, hogy buzgón é s okosan használják 
annak kincseit. A most bemutatott eredmények 
igen biztatók és nem kételkedünk benne, hogy 
a jövő fejlődés igazolni fogja a várakozásokat, 
melyeket ennek az érdemes intézetnek mun-
kásságához fűzünk. 

IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSUNK 
SZÓFIÁBAN 
ÍRTA S Z É C S É N F E R E N C 

kiállítások kurzusa a nem-
zetközi piacon erősen 
aláhanyatlott.Nem szólva 
arról, hogy a háború az 
ipari termelés és a keres-
kedelem közlekedő útjait 
immár a semleges orszá-
gok felé is csaknem tel-
jesen elzárta, valóban 

nagy gondot okoz, miből állítsuk ö s s z e egy 
kiállítás anyagát. 

Iparunk a háborúnak termel, kereskedel-
münk a hadigazdálkodásnak közvetít. 

A termelési lehetőség más téren annyira 
korlátozott, hogy minden, ami nem hadiipar, 
súlyos válság korát éli. Hogy ebből a vál-
ságból kikerüljünk, minden energiánkat ös sze -
szedve új elhelyezkedési teret kell találnunk 
é s biztosítanunk úgy itthon az újonnan fel-
színre került társadalmi rétegek, mint külföl-
dön a felvevőképes balkáni piacok meghó-
dításával. 

Amit mi most ki tudunk állítani, az részint 
a múlté, részint ígéret a jövőre. Kiállításnak, 
bárminő legyen is az, ma csak propagatív 
célja lehet: jelezni, hogy mit tudunk majd 
alkotni és adni, h a helyreállnak a nyugodt 
termelési viszonyok, újból hangosak lesznek 
a most csendes, szomorú műhelyek, vissza-
térnek a munkásaink, lesz bőven nyers-
anyagunk. 

Ilyen propagatív céllal rendezte az Orsz. 
Magyar Iparművészeti Társulat a kormány 
megbízásából a szófiai iparművészeti kiállítást, 
amely az első komoly kísérlet volt arra, hogy 
bemutassuk iparművészetünket és előkészít-
sük térfoglalását a Balkánnak ma vezető sze-
repet játszó államában. 

A nyugati országok nagy városaiban régeb-
ben rendezett nagyarányú, pompázatos és 

költséges iparművészeti kiállítások után sor-
ban utolsó, de gyakorlati értékét, messze-
menő gazdasági céljait tekintve elsőrendű 
fontosságú ez a megjelenésében szerény é s 
aránylag igen csekély anyagi eszközökkel 
megrendezett kiállítás. Iparművészetünk eddig 
mindig nyugat felé gravitált é s figyelmen kívül 
hagyta azt az általánosan elfogadott gazdaság-
politikai elvet, amely a magyar termelés ter-
mészetes fogyasztó piacául a Balkánt jelölte 
meg. Itt nyilvánvaló mulasztás történt részünk-
ről, amelyet a legelső alkalommal, amikor az 
iparművészet teljes erővel ismét megindulhat, 
helyre kell hoznunk. Egyedüli mentségünk az 
lehet, hogy a háború előtt nem éltünk a Bal-
kánnak velünk barátságos népeivel abban a 
kultúrközösségben, amely a művészi és gazda-
sági törekvések egybekapcsolódásának termő-
talaja. Annál nagyobb elégtételül szolgál, hogy 
a bolgár főváros közönsége teljes megértés-
sel, szinte tüntető rokonszenvvel fogadta be-
mutatkozásunkat. 

Bulgária szilárd alapokon építi fel jövőjét. 
Céltudatos hatalmi és gazdasági politikája, 
népének erős nemzeti érzése, józan munka-
szeretete, kereskedő talentuma, a modern hala-
dás eredményei iránti fogékonysága, tanulni 
és fejlődni akarása a bolgár nemzetet kiemeli 
abból a fogalomkörből, amely a Balkán népeit, 
mint a korszerű eszméket kevésbbé megértő, 
ezektől magukat elszigetelni akaró konzer-
vatív elemeket egy kalap alá fogta. 

Bulgáriát a háború közvetlen szomszé-
dunkká tette és ezzel éppen a mi számunkra 
az intenzívebb érintkezés lehetőségére olyan 
előnyös helyzetet teremtett, amelynek kellő 
kiaknázásával a magyar gazdasági életnek 
egyik, ma döntő jelentőségű problémája: a 
keleti fogyasztó piacok és nyersanyagter-
melő források megszerzése juthat megoldásra. 



Németország és Ausz-
tria teljes erővel dol-
goznak azon, hogy a 
balkáni piacokat a ma-
guk számára biztosít-
sák. A németek már 
megépítik Konstantiná-
polyban a „Deutsches 
HausM-t é s megkezdték 
Bulgáriával is a tár-
gyalást ipari é s keres-
kedelmi képviseleteik é s 
árúmintáik elhelyezésé-
re szolgáló szófiai ál-
landó házuk megépítése 
érdekében. Legfőbb ideje 
volt tehát, hogy a ma-
gyar érdekek propagan-
dáját is a szófiai ipar-
művészeti k iá l l í tássa l 
bevezessük. 

A kiállítás eszméje a 
sajtóhadiszállástól in-
dulván ki, természete-
sen csakis arról lehetett 
szó, hogy az osztrákok-
kal együtt szerepeljünk 
Szófiában is. 

Az anyaggyűjtés sok 
nehézséggel járt. A nagy-
mértékű anyag- és munkáshiány érezhető 
réseket ütött iparművészeti termelésünk régi 
teljességén, több olyan ága nem vagy nem 
eléggé volt képviselve, amelyekben a háború 
előtt kiválót produkáltunk. Mindazáltal sike-
rült a Társulatnak az Iparművészeti Múzeum 
és a művészeti szakiskolák gyűjteményeiből 
válogatott tárgyakkal együtt olyan anyagot 
összehordania, amellyel a művészi sikert fel-
tétlenül biztosíthatta. 

Az elrendezés művészi megoldására Maróti 
Géza kapott megbízást. Az egyetlen helyiség, 
amely Szófiában a kiállítás céljára használ-
ható volt, a katonai klub díszterme, nehéz 
feladat elé állította Marótit. 

A magyar é s osztrák csoport elhelyezése 
céljából két egyenlő részre osztott, nyugtalan 
vonalú cirádákkal túlterhelt, rossz világítású 
terembe a falakat és a körülfutó erkélyt tartó 
pilléreket elburkoló installációt épített be, 
amellyel a rideg helyiséget egy csapásra kel-
lemes, intim hatású teremmé varázsolta át. 
A kiállítás reprezentatív jellegének megfelelően 
középponti elrendezéssel, amelynek magva az 
általa tervezett, hatalmas arányú vert réz virág-
tartó és két kerek olvasóasztal volt, az ezek 
köré csoportosított vitrinákkal, bennük a jól 
összeválogatott tárgyak változatos, finom 
ízlésű elhelyezésével, a falak színdús és har-

1 0 6 monikus díszííésével valóban megkapó hatást 

talya növendékeinek válogatott tervezetei, a 
székesfővárosi iparrajziskola finom ízlésre 
valló szőnyegei, gobelinjei, bőr-, karton- é s 
batikolt munkái, a budapesti áll. nőipariskola 
pompás hímzései, csipkéi stb. képviselték 
produktív iparművészetünket és iparművészeti 
oktatásunkat. 

A kiállítás néhány napos története bővel-
kedik feljegyzésre méltó mozzanatokban. A 
védői tisztet gróf Czernin, szófiai követünk 
vállalta el, köréje csoportosultak a bolgár 
társaság, a magyar és az osztrák kolónia 
előkelőségei. A megnyitás ünnepségén meg-
jelentek a bolgár kormány tagjai is, Rados-
lavov akkori miniszterelnökkel az élükön. 
A közönség és a sajtó egyaránt szívesen 
és lelkesen üdvözölték iparművészelünk meg-
jelenését é s megértéssel élvezték a művészi 
alkotások és a méltó miliő kiváló kvalitá-
sait. A hozzáértők egybehangzó ítéleletéből, 
amely a szófiai sajtóban is kifejezésre jutott, 
megállapíthatjuk, hogy a magyar csoport mű-
vészi színvonala most is a régebben, a béke, 
a béke áldásos éveiben rendezett külföldi 
kiállításaink magaslatán állott. 

Külön lapra tartozik a bolgárok fenkölt 
uralkodójának, Ferdinánd cárnak a látoga-
tása, aki mélyreható érdeklődéssel, a kiváló 
műértő alaposságával nézte meg a kiállí-
tásnak úgyszólván minden egyes darabját. 

A M. Kir. Iparművésze t i Is -
kola grafikai osz tá lyában 
késziilt ra jz . 

B u c h s c h m u c k . G r a p h i s c h e 
Abte i lung der Könlglichen 
Kuns tgewerbeschu l e . 

tudott kiváltani. A vitri-
nákban iparművészeink 
java alkotásai egyenkint 
és együttesen kitűnően 
érvényesültek. Zsolnay 
keramikái, Vaszary , 
Rippl-Rónai, Undi Ma-
riska, Ferenczy Noémi, 
Lakatos, Vesztróczy é s 
Wigand gobelinjei, a 
gödöllői textilműhely é s 
az iparrajziskola sző-
nyegei, Vedres, Ligeti 
Fémes-Beck, Horváth, 
Reményi bronzai, Teles, 
Beck Fülöp, Moiret, Be-
rán, Murányi plakettjei, 
Kisfaludi Stróbl és Gá-
dor porcellánszobrocs-
kái, az ékszerek, hím-
zések, batikok, varrott 
és vertcsipkék, bőrtár-
gyak, könyvkötések, fes -
tett és batikolt fado-
bozok, Kulcsár nagy 
bronz oltárfelszerelése, 
az Iparművészeti Iskola 
grafikai, szobrászat i , 
belső építészeti és lakás-
berendezési szakosz-



A trónörökös é s a királyi hercegnők szintén 
kitüntették látogatásukkai kiállításunkat. 

A megértés, az elismerés kiérdemlésében 
a belső, művészi értéken kívül talán nem kis 
része van annak az erős rokonszenvnek, 
amelyet a bolgár nép a magyarság iránt érez 
és amelynek a bolgár társadalom vezető 
körei minden alkalommal kifejezést adtak. 
Ez az őszinte rokonszenv, amely a bolgár 
népet arra ösztönzi, hogy a vele immár 
szomszédos magyarság kulturális és gazda-
sági előrehaladottságát a maga javára érté-
kesítse, művészetünket, ipari, kereskedelmi és 
mezőgazdasági berendezkedésűnket megis-
merje é s abból tanulságokat merítsen, egyik 
biztos alapja lehet a létesítendő szorosabb 
összeköttetésnek. A kiállítás is ezt a célt 
kívánta szolgálni és első, de erős szálát 
fonta meg a két nemzetet összefűző kap-
csolatnak. 

A magyar iparművészet propagálására 
szolgált a kiállítás alkalmából szerkesztett 
háromnyelvű Ú t m u t a t ó , amely hazai ipar-
művészetünket, iparművészeti és ipari okta-
tásunkat ismerteti. Ezeket a füzeteket szét-
osztottuk a kiállítás látogatói közt, de meg-
küldöítűk a bolgár hatóságoknak, iskoláknak, 
közintézeteknek és egyes cégeknek is, ame-
lyeknél feltételezhettük az iparművészetünk 
iránt való érdeklődést. A szófiai hírlapok bő 
kivonatot is közöltek az Útmutatóból. 

A kiállítást két hét alatt több mint 4200 
látogató kereste fel. Anyagi eredménye is 
kielégítő volt; mert bár a tárgyak egy része 
mint múzeális gyűjteményből való, avagy 
magántulajdon, nem volt eladható, mégis 
kereken 41.000 korona 
folyt be az egyes kiállí-
tók javára. 

Még néhány sort 
az osztrák csoportról, 
amelynek művészi el-
rendezése egyik legjele-
sebb iparművészüknek 
P r u t s c h e r tanárnak 
munkája. 

Az osztrákok, szokott 
gyakorlati felfogásuk-
hoz híven, más szem-
pontot követtek úgy az 
anyag összeállításánál, 
mint az elrendezés mód-
jánál, mint mi. Ők bő-
séges eladható anyag-
gal rendelkeztek é s 
ezért arra törekedtek, 
hogy minél több é s vál-
tozatosabb művészi 
holmit helyezzenek el * * 
műkedvelésből vásár- készül t r a jz . 

lók és kereskedők kezében, egyengetve ily-
képpen a jövőre számító kereskedelmi ö sz -
szeköttetések útját. Ehhez a világosan felis-
merhető szándékhoz idomult az elrendezés 
módja is. A szófiai kiállítás alkalmából, de 
egyszersmind a jövendő kiállítások egész 
sorozata céljára készült gyönyörű kivitelű, 
kirakatszerű drága vitrináik, megtöltve a leg-
nevesebb osztrák tervezők és iparosok ké-
szítményeivel, valósággal ösztökélték a láto-
gatókat a vásárlásra. 

Az osztrákok berendezkedése erre é s a 
hasonló kiállításokra valóban mintaszerű é s 
tanulságos. Az osztrák kormány költséget 
nem kímélve pazar bőkezűséggel járt kezére 
a kiállítás rendezőjének és maguknak a ki-
állítóknak, hogy a szófiai bemutatkozás az 
osztrák iparművészet régi hírnevéhez min-
denképpen méltó, a jövőre nézve pedig ered-
ményes legyen. Ezen a kiállításon is, bár 
szűkebb keretben, de teljes erővel nyilvánult 
meg az osztrák műipari termelés kitűnő 
szervezettsége, a tervező művészek és kivi-
telező iparosok tervszerű együttműködése. 
Azt a mérhetetlen előnyt, amely ebben a 
szervezettségben rejlik, mi valóban csak az 
egyéni kvalitások é s a nemzeti sajátságokat 
kiemelő eredeti koncepciók érvényesülésével 
tudtuk ellensúlyozni. Amott láttuk a töme-
geknek szánt, de előkelő, leszűrődött művé-
szetnek és nagyban való termelésre beren-
dezett, fejlett és gazdag iparnak technikailag 
is tökéletes produktumait, emitt jobbára ama-
tőr iparművészetnek érdekes, egyéni é s ér-
tékes piéce uniqué-jeit. Itt tisztán a művészi 
törekvés uralkodik, ott a művészi cél a 

gyakorlatival párosul. 
Az összehasonlítás 

konzekvenciája e z : a 
mi iparművészetünk ak-
kor fog nemcsak színre, 
de a valóságban is 
naggyá fejlődni, akkor 
lesz a magyar gaz-
dasági életnek is szá-
mottevő tényezője, ha 
tervező művészeink mö-
gött a nagyban való ter-
melésre is berendezett, 
kellő technikai kész-
séggel bíró erős ipar 
áll, amely az alakol öl-
tött művészi gondola-
tokat a legszélesebb 
rétegekbe is eljuttatja 
é s az iparművészet igazi 
hivatását, az általános 
í z l é snemes í té s t szol-
gálja. Ezt a régi, de 
mindig aktuális igaz-

B u c h s c h m u c k . G r a p h i s c h e 
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ságof vonhatjuk le a szófiai kiállítás ered-
ményeiből is. 

Végeredményben szófiai vállalkozásunk 
teljes művészi és anyagi sikerrel járt. De itt 
nem szabad megállnunk. Azoknak, akik ipar-
művészetünk sorsát intézik, legyen gondjuk 
arra, hogy azt a kapcsolatot, amelyet ez a 
kiállítás köztünk é s Bulgária közt megterem-
tett, ne hanyagoljuk el, hanem kedvező idő-
ben és kellő felkészüléssel élénkebb, állan-

dóbb érintkezéssel erősítsük. Ezt a célt 
szolgálná egy Szófiában építendő állandó 
kiállítási csarnok létesítésének tervezete, 
amelyet Maróti és Prutscher tanárok már a 
kiállítás ideje alatt kidolgoztak é s szófiai 
követünknek átadtak. Ha ez a terv megvaló-
sulna, a kiállítási csarnok központja lehetne 
egy az egész Balkánra kiterjedő művészeti 
és gazdasági propagandának. Ez volna méltó 
betetőzése a megkezdett munkának. 

AZ IPARMŰVÉSZEK NEVELÉSÉRŐL 
ÍRTA RÓTH MIKSA 
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í|z Iparművészeti Társulat 
legutóbbi közgyűlésén 
annak érdemes elnöke, 
Bárczy István megnyitó 
beszédében iparművésze-
tünk jövő fejlődésével 
foglalkozva, fejtegetéseit 
egy nagy igazságra ala-
pította, azt mondván,hogy 

az igazán életképes iparművészethez az út 
csakis az iparon keresztül vezethet. 

Ezt szívlelje meg mindenki, aki iparművé-
szetünk egészséges és életerős fejlődését a 
jövőben biztosítva akarja látni! 

Hogy ezt a célt elérjük, már az alapokat 
helyesen kell lefektetnünk. Elsősorban jelen-
legi iparművészeti oktatásunkat — mely semmi-
képp sem alkalmazkodik ezen nagy igazsághoz 
— alaposan át kell formálnunk. A középkor 
é s a reneszánsz legszebb örökbecsű iparmű-
vészeti műveit oly iparosok készítették, kik 
iparukat anyagszeretettől áthatott tudásuk-
kal, tehetségükkel é s lelkesedésükkel művé-
szetté tudták fejleszteni. Ez tehát a természe-
tes fejlődés útja, előbb az iparhoz é s onnan 
az iparművészethez. De mai iparművészeti 
oktatásunknál ennek éppen a megfordítottját 
látjuk. Miért van ez í g y ? Mikor az iparmű-
vészet nagy múltja a fejlődés ezen termé-
szetes é s okszerű útjának helyességéről győz 
meg minket. 

A mai rendszer mellett a négy középiskola 
elvégzése után é s megfelelő rajzbeli készült-
séggel rendelkező ifjút felveszik az iparművé-
szeti iskolába, ott elsősorban rajztudását fej-
lesztve, művészi irányban nevelik, anélkül 
hogy előzőleg valamely ipart tanult volna. 
Tanulmányai folyamán az intézet tanműhe-
lyeiben ugyan megtanítják némi ipari kész-
ségre, de ez legjobb esetben is csak a dile-
tantizmus értékével bír. 

Hogy iparművészetről csak beszéljünk is, 
annak elengedhetetlen feltétele a tökéletes és 
kifogástalan ipari munka tudása. Valamely 

iparnak művészeti irányban való fejlesztését 
is és magát az annak alapját képező ipart 
is egy időben tanítani, teljesen lehetetlen 
dolog. Itt a sorrendet meg kell tartani, előbb 
az ipar készségbeli követelményeinek teljes 
tudása é s csak aztán lehet szó művészetről. 

Ipart iskolai műhelyben nem lehet becsüle-
tesen megtanulni. Ott csak üvegházi növénye-
ket lehet nevelni, amelyek a szabad levegőn 
sohasem lesznek életképesek. Az életképes 
cserjének a szabad természetben, minden 
veszéllyel dacolva kell fejlődnie, hogy erő-
teljes, ellentállásra képes fa váljék belőle. Ipart 
csakis iparosműhelyben lehet megtanulni. Itt 
ismeri meg igazán a tanonc anyagát, amellyel 
dolgozik, de nemcsak megismerni, hanem azt 
megbecsülni é s megszeretni is tanulja. 

A műiparosnak, hogy valóban lelkéből 
fakadó szépet alkosson, az anyagával szinte 
együtt kell felnőnie, azt nemcsak ismernie, de 
szeretnie is kell. Mert az az iparos, ki anya-
gát vaíóban szereti, féltékenyen fog ügyelni 
arra, hogy azon erőszakot el ne kövessen és 
csak természetének megfelelően dolgozza fel, 
mert az anyagon elkövetett természetellenes-
ség lelke mélyéig fogja őt bántani, de viszont 
lelke egész melegével munkálkodni fog azon, 
hogy anyagának szépségeit minél jobban 
érvényre juttassa. Ez a műiparos, ha valamit 
megtervez, ezt mindig az anyagból é s meg-
munkálásának módjából kiindulva, annak sajá-
tosságait teljesen átérezve fogja megcsele-
kedni é s nem úgy, mint az az elébe adott 
papiros-tervezet megvalósításánál legtöbb eset-
ben megtörténik, hogy a maga anyagát a ter-
vezetre reá kell erőszakolnia. 

De az iparosműhelyben való tanulásnak 
még számos igen nagy előnye van, melyek 
mindannyian az egész életre hatással vannak 
é s nélkülözhetetlen feltételei a későbbi érvé-
nyesülésnek. így megtanítja a tanulót elsősor-
ban munkaszeretetre, szerénységre, a nálánál 
többet tudók megbecsülésére, feltétlenül fej-
leszti benne a kötelességtudás érzését, meg-


