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z a rovat a politika fóruma, 
szokatlan tehát, ha nem poli-
tikáról esik ma benne szó. 

De azt hiszem, hogy az a ki-
állítás, ahova most a ma-
gyar közönséget elkalauzolom, 
olyan értékeket tár föl, ame-
lyekre e lap vezérrovatában 

kell a figyelmet fölhívni. 
Az ötven év óta fennálló Országos Magyal Kir. 

Iparművészeti Iskola kiállításáról esik itt most szó. 
Félszázad óta áll fönt ez a magyar intézet és ebből 
az alkalomból gyönyörű csokorba kötve rakja sorba 
munkásságának magyar színű termését. 

Abban az epoehális időben keletkezett az iskola, 
midőn a magyar kultúrintézmények oly ragyogó 
lendületet vettek. A 19. század második felében 
keletkezett műegyetemünk, az Országos Színmű-
vészeti Akadémia, az Országos Képtár, a mai Szép-
művészeti Múzeum őse, 1871-ben alapíttatott a 
Képzőművészeti Főiskola, reá egy évre a Zenemű-
vészeti Főiskola, a ko-
lozsvári, most szegedi 
tudományegyetem és 
az Iparművészeti Mú-
zeum. 1880. évben 
pedig megszületett az 
Országos Magyar Kir. 
Iparművészeti Iskola. 

A boldog, nagy Ma-
gyarország két kézzel 
rakta fölfelé ezekben 
az időkben a magyar 
kultúra bástyatornyait. 

A Trefort Ágoston 
alapította, kis«Műfara-
gászati tanműhelyiből 
félszázad alatt virágzó 
intézmény fejlődött ki. 
Nagyon megérthetjük 
ezt a gyors nekilendü-
lést, ha arra gondolunk, 
hogy talán Európa-
szerte minálunk kínál-
kozott legterméke-
nyebb fejlődést ígérő 
melegágy az iparművé-
szet számára. Hiszen 
sehol annyi érdekes 
egyéni motívum nem 
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akad e sokrétű művészeti ág számára, mint 
hazánkban, a magyar lélekben. A messze, keleti 
őshazából hozott csodálatosan szép vonalak, for-
mák, színek, gondolatok raja kínálja itt magát a 
művészkézbe vett anyag számára. Talán nincs még 
egy nép, amely oly megható tanújelét adná a szép 
iránti rajongásának mint éppen a magyar. 

Gondoljunk csak a cifra szűrökre, a színes beke-
csekre, bundákra, a magyar szőttesekre, a pásztor-
emberek faragott botjaira, a magyar menyasszony 
tulipános ládájára — A magyar nép gyermekének 
lelkébe bele van vetve a színes szépség iránt való 
szeretet. Ezt az ősi szépség iránt való vágyakozást 
szöktette virágba a magyar iparművészet és 
annak oktatója, az Országos M. Kir. Ipar-
művészeti Iskola. A régi, nagymultú, remekbe-
dolgozó magyar eéhmesterek utódai az iskola 
kitűnő tanárai. Művészetté emelve tanítják azt 
az ősinek mondható örökséget, melynek ihlete 
remekművek alkotására erősítette a nagy magyar 
ötvösművészeket, oltárfaragókat. 

Az iparművészet ne-
héz, igen komoly faj-
tája a művészetnek. A 
művészi adottságon, ih-
leten és készségen felül 
nagy küzdelmet kell vív-
nia a holt anyaggal. Itt 
a művészi elgondolás 
nehéz munka révén egé-
szül ki alkotássá. Az 
iparművészetnek, mi-
vel az gyakorlati ren-
deltetést is szolgál, nem-
csupán a gyönyörköd-
tetés a célja. Ma már 
mindinkább azt lehet 
mondani, az iparmüvé-
szetnek az a hivatása, 
hogy még a hétköznapi 
használat gyakorlati 
tárgyainak is művészi 
megjelenését biztosítson 
és így az életet szebbé, 
virágosabbá tegye. Na-
gyon is ráfér ez a mai 
életre, amelyben megvan 
a hajlandóság arra, hogy 
mind dísztelenebbé, 
szürkébbé fakuljon. 
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Az iparművészet felelős művészet is, mert alko-
tásai néha jelentős értéket képviselnek a felhasznált 
anyagok drágaságánál fogva is, — gyakran pedig az 
iparművészeti alkotás mineműsége eldöntheti annak 
az Üzemnek a sorsát, amelynek szolgálatában létesült. 

Az iparművészet az építészet mellett az a fajtája 
a művészetnek, amelynek gyökerei mélyen bocsát-
koznak bele a gazdasági élet erőtadó talajába is. 
Az iparművészet ipari és kereskedelmi vonatkozá-
sánál fogva egyik igen jelentős eszköze lehet a 
gazdasági életnek és a magyar kivitelnek. A telje-
sen egyéni magyar ízlés iparművészeti termékei 
számára az egész világpiacot meg kell szereznünk. 
A magyar iparművészet a nemzeti meggazdagodás 
egyik legfontosabb eszközévé fejleszthető. 

A magyar közönségnek, minden magyar kultúr-
embernek föl kell tehát figyelni arra a pompás ki-
állításra, mely most az Iparművészeti Múzeum 
udvarának egész területét betölti. Az egész kultúr-
magyarságnak meg kell tekintenie ezt a gazdag, 
tanulságos kiállítást, éppúgy meg kell előtte az el-
ismerés zászlóját hajtani, mint mindenütt sikere-
sen előretörő képzőművészetünk előtt. 

Az ősi kultúrájú japáni nép nem von elválasztó 
határt a grand art és az art appliquce vagy az art 
decorative között, ami érthető is, mert hiszen a 
magas iparművészet meleg lelket önt a holt anyag 
minden fajtájába. Európaszerte is ez volt lényegé-
ben a helyzet a művészettörténet nagy korszakai-
ban és tulajdonképpen csak a céhrendszernek saj-

nálatos elmúlása óta alakultak ki a különböző 
iparművészeti iskolatípusok,hogy pótolják a mester 
közvetlen tanítását, példaadását és a valóságos élettel 
legszorosabb kapcsolatú műhelyi gyakorlatot. 

Aki csak végigjárja az Országos Magyar Kir. 
Iparművészeti Iskola kiállításának dús termeit, 
büszkén fogja megállapíthatni, hogy az ifjú ma-
gyar iparművész-generáció műötvösei, díszítőszob-
rászai, grafikusai, festői, bútortervezői, textil-
művesei és keramikusai a magyar ihlet sugallatára 
megtalálták azt az ösvényt, amely ércbe, kőbe, 
fába, színbe, szövetbe bele tudja vinni a magyar 
művészeti gondolatot, úgyhogy abban benne él a 
ma modernsége, de megérzik benne az a teljesen 
különleges nemzeti zamat is, amely elkülönbözteti 
alkotásukat minden más nemzet fiának alkotásá-
tól, külön ékes és magas polcra helyezi azokat. 

Aki ezt a kiállítást megtekinti, az meg fog hó-
dolni a végtelenül nehéz időkben teljesített művészi 
magyar munka előtt. 

Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Is-
kola jubiláris kiállítása a munkás és eredményes 
múltnak munka által való glorifikálását jelenti és 
biztos záloga az iskola és ezzel együtt a magyar 
iparművészet jövendőbeli virágzásának. 

Azért szeretném elkalauzolni az egész magyar 
kultúrközönséget az ifjú magyar iparművészek 
alkotásai közé, hogy a mostani nehéz napokban 
mindenki bizalommal érezze meg, hogy az ilyen 
magyar munka az ékesmívű kulcs a jobb jövőhöz ! 
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