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A TÖMEGCIKKEK MŰVÉSZETE 
í r t a n á d a i p á l 

rohamlépésben előretörő 
gazdaságpolitikai átala-
kulás kissé készületlenül 
találja az iparművészetet. 
Nagyban és egészben az 
ipari termelésnek az a 
jelesebb része, melyet a 
művészi jelző megilleti, 
már a rómaiak óta a fény-

űző életmód tartozéka volt és a kiváltságos 
osztályok, intézmények vagy egyének kultúr-
igényeihez igazodott. Az maradt kevés kivé-
tellel a középkoron és az iljkoron át is mind-
addig, míg egy minden más eszköznél hatal-
masabb társadalomnivelláló: a gép döntően 
bele nem avatkozott az iparművészeti terme-
lésbe. Az, ami kivételnek látszik, a közép-
kornak egyházművészeti, vagy a reneszánsz-
nak érem-, könyv- é s agyagművességi alko-
tásai, tulajdonképp nagy részben szintén csak 
a birtokosok é s életélvezők tényleges é s szel-
lemi tulajdona volt, mert a nagy tömegek-
nek vagy a pekuniáris, vagy az intellektuális 
eszközeik hiányoztak ahhoz, hogy mindezek-
nek tényleg is tulajdonosaivá válhassanak. 
A kettő együtt: testileg és szellemileg bírni, 
birtokba venni a tárgyat, melynek életünk 
szebbé é s kényelmesebbé tétele a célja, ez a 
kettő együtt csak rövid idő óta osztályrésze 
a társadalomnak. S azt sem mondhatni, hogy 
mindenütt, mert vagy a pénz, vagy a fogé-
konyság hiányzik hozzá a legtöbb társada-
lomban, vagy mind a kettő. Akiknek azonban a 
történelem törvényszerűsége megadta elnyo-
mójukat, a főkét, azoknak megadta megváltó-
jukat is, a gépet. Ezt a minden ideológiánál 
és minden hamis célkitűzésnél erősebb kény-
ura!, aki először kormossá é s füstössé tette 
a világot, hogy végezetül egy igazságosabb 
társadalmi rend kereteiben közjóvá tegye a 
jó házat, a szép bútort, az olcsóságában is 
nemesen csillogó poharat, az ezredmagával 
is ízléses ékszert vagy könyvet. Mikor Cam-
bridgeben gyaloghintón vitték a középkori 
álmokat s zövő esztéta Kriszlust, az öreg Rus-
kinf, az szemébe kacagott a síneken futó 
Antikrisztusnak, a lokomotívnak. S meg-
átkozta kénköves tüzét. É s megátkozott min-
den gépet, kezdve a Guttenbergétől, amiért 
elrabolta a világ szép álmait, a dómok fes-
tett ablakait és a munkás ideáljait, melyeket 
beleszőtt vagy kalapált a két keze munkájába. 
Még ma sem haltak ki a szigetországban, 
sőt a kontinensen sem az esztétikai-gazda-
sági szofizma hitvallói. Valóságban azonban 
az olajszagú kényúr, a gép, már megkezdte 

a felszabadítás munkáját és végső soron a 
fechnika tökéletesedése, a vagyoneloszlás és a 
műveltség-nivellálás sem vezethet másra, mint 
a művészeti javak teljes kommunizmusához. 

Ezt a fejlődést siettetni kell, nem pedig 
megakasztani. Werner Sombart még vagy tíz 
évvel ezelőtt azt hirdette, hogy igazi művé-
szet mindenkor csak abban lesz, amit a két 
kéz verejtékes munkája ajándékoz az emberi-
ségnek. Ma már tisztán látjuk, hogy a politi-
kailag levert Németország világtörténelmi hiva-
tása nem a rendszeresítés, a szervezés, a 
szisztematizálás, hanem az eszmék forradal-
mosítása. S ebben legelői jártak nagy épííő-
é s nevelőszellemei, akiknek eszméit, alkotá-
sait és iskoláit csak a felszínes gondolkozás 
ítélhette eredetiség nélkül valóknak. Ha csak-
ugyan így volna, a győzelmes Anglia és Francia-
ország most nem őtőlük tanulna iparművé-
szeiét csinálni és iparművészeti fogékony-
ságra nevelni. S mire a Machintoshok.Tiffanyk, 
Laliqueok gyermekei ezt eltanulják tőlük, a 
német szociálpolilika ezermárkáértmár három-
szobás lakásberendezést fog adni az ő védett-
jeinek könyvekkel, jéíékokkal és művészi re-
produkciókkal. 

Hogy most a gazdaságpolitikai változások 
irányvonalában haladva, minden országnak a 
tömegcikkek ízléses és olcsó előállítására kell 
ráterelődnie az iparművészetben, az magától 
értetődik. A háború és a vele együttjáró úgy-
nevezett „konjunktura" volt az utolsó nagy 
erjedési folyamat az emberiségnek ama vál-
s á g o s korszakában, melyet a tőkék felhalmo-
zásából előállott apopleksziás tünetek jelle-
meztek. Az iparművészet csömörét és guta-
ütöttségét is talán e gazdasági rend feloszlási 
procedúrájának kísérőjéül kell tekinteni. A stí-
lusoktól való elszakadás vágya, a természet-
hez röppenő szeszélyek, a szecessz ió roman-
tikus vallása, azután az öreges, bizanfizmus 
meghunyászkodás minden előtt, ami avult, 
ősi, nagymamás, őszeresládából jött és mise-
köpenyes, majd a vad profiteldugási hajsza, 
amely nábobokká tett néhány „iparművészet, 
aki az ócskaholmik első kútforrásait ismeri, 
azokat elrendezni tudja, szőnyeget, képet, lám-
pát, zongorát, lakájt és komornát szerez hozzá, 
ez a gazdagság kerítőjévé aljasult iparművé-
szet, mely mellett százan haltak meg és ezren 
éheztek tehetségesek, invenciőzusak, bátorta-
lanok é s jellemesek,— hinni kell, hogy az ipar-
művészét kommunizmusának hajnalán e szeni-
lis betegségnek vége. 

Mindenki, aki ezt a feloszlási é s újrakivá-
lasztődási fermészetfolyamatot elősegíti, jóté- 1 7 
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kony cselekedetet végez. Ma még egy kissé 
készületlenül találja iparművészeinket a gon-
dolat, hogy mindazt, amit eddig tanultak ab-
szírahálniok kell é s az anyagát a gépi sokszo-
rosítás nyelvére átültetni. Ebben a hitben meg-
erősít az Iparművészeti Társulat tömegcikkek 
tervezésére kiírt pályázatának eredménye. Né-
hány igen jó kovácsoltvasmunkát, sírkeresz-
tet, gyertyatarlót nem számítva, alig van itt 
valami, ami ne volna g ő g ö s é s vérszegény 
epigonja a hajdani lukszus-iparművészetnek. 
S már a tárgyválasztás is olyan, mintha csu-
pán bútorra, virágállványra, írőmappára é s 
papírkosárra volna szükségük a tömegeknek 
s nem éppen olyan mértékben kávéscsészékre, 
sótartókra, tintatartókra, levélszekrényekre, 
ruhafogasokra, kottaállványokra, vizesüve-
gekre, arcképtartókra é s hamutálcákra is. Alig 
kétséges, hogy mindezeknek a megtervezése 
elsősorban technikai tapasztalatokat igényel. 
Egy hajlásvonal, az összeeresztés, a bevésés, 
a biztonságérzés feltüntetése, az egésznek 
tektónikus megoldása épp úgy nem képzel-
hető anyag- és eszközgyakorlat nélkül, amint 
a házépítés tégla- kötőanyag- és statikai 
törvényismeretek nélkül. Homlokzatarchitek-
túrát csinálni épp olyan hiba, mint ami-
lyenbe iparművészeink esnek sokszor, amikor 
grafikus műlapokat adnak bútor- és tárgy-
tervek helyett. Behrens, a német iparművészet 
é s építészet atyamestere, heteket töltött el, 
míg egy célszerű telefonkészülék véglegesen 
egyszerű modelljéhez eljutott, minálunk az, 
akinek fűtőtestburkolatof kel-
lene terveznie munkáslaká-
sok számára, népművészeti 
figurális kompozíciókat rak 
rája, mert ez így mutatósabb. 
Akinek rövid az ideje, meg-
toldja a rajzot ornamen-
tumokkal. S itt nemcsak a 
felfogás egy elviharzott kor-
nak gyermeke, de az ilyen 
munkának egész morálja is, 
tekintet nélkül arra, hogy 
szép-e vagy sem, o lcsó-e 
vagy sem. Ama kapitalizmus 
erkölcsi világának fáklyái 

lobbannak itt utolsót, amely a rossz hús-
vágógép anyagát rokokócikornyákkal festette 
tele és a rossz pótkávét apró képajándékkal 
igyekezett kelendőbbé tenni. A morál az 
éppen, ami e ránk virradt átalakulásnak már 
első napján meg kell hogy változzék — ipar-
művész uraim és hölgyeim! Ez a morál, 
amelyet az anyag igazságának, a matéria 
becsületességének neveztek az angol úttörők s 
amelyet a „kvalitás"-fogalom gyűjtőnevével 
foglaltak ö s s z e a németek. De most látjuk 
csak, hogy a szociális erkölcs csak akkor 
válhat teljessé, ha az emberiség a fejlődés 
útjának állomásait végigfutotta már é s színt-
azonképpen a tizenkilencedik század iparmű-
vészetének e nagy morális tanulsága is csak 
a végső következtetések útján válhat való-
sággá. 

Hogy mik e végsőkig levezetett logikus 
gondolatsor posztulátumai, a mondottakból 
kohnyen kihámozható. Az iparművésznek, ki-
nek szívét a szociális célok elérhetőségének 
energiája dobogtatja meg, végig kell a maga 
fejlődésében az emberi szerszámokkal való 
tökéletesedésnek parallel-vonalát futnia. A leg-
kezdetlegesebb szerszámoktól a gépekig kell 
ismernie minden anyagába vágó eszközt. 
Köténnyel, sőt kék zubbonnyal kell a műhely 
é s a gyár levegőjében s munkapadjainál ed-
ződnie akár lámpát tervez, akár könyvet akar 
kötni. Nem igaz, hogy csak a műhelyben lehet 
jól lervezni s csak a munkás valósíthatja meg 
anyagban fantáziája művészi hajtásait. De 

igaz, hogy előbb volt az anyag, 
mint a forma, előbb a verő-
szerszám, mint a karcoló, 
előbb a használati tárgy, mint 
a rajz, előbb a szükséglet, 
mint a kivifel, előbb a tapasz-
talás é s azután a tanulság. 
A munkástársadalom művé-
szetében, melynek az iparmű-
vészet világnézetében immár 
félszázad óta világító-torony-
fénye van, a dolgok egye-
nes logikája szerint előbbre 
való a munka s csak azután 
jöhet a művészet. 

Régi e rdé ly i k á l y h a c s e m p é k . 
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