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Az iparművészet fontossága egyre tisztábban 
• kristályosodik ki és ezért az összes nagy nyugati 

nemzeteknél mindjobban az illetékes körök érdek-
lődésének középontjába kerül. 

А XIX. század utolsó és а XX. század első év-
tizedeiben a kezdetleges tömegtermelés igen sok 
zavart okozott, ami iparművészeti téren vissza-
esést jelentett a régebbi idők tisztultabb felfogásá-
hoz képest. Az utolsó évtizedben azonban egyre 
tisztábban alakul ki az iparművészet lényegének 
fogalma és így az iparművészeti munkásság jelen-
tősége is évről-évre nő. 

Az Országos Irodalmi és Művészeti Tanácsot 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr őexcellen-
ciája azzal a szándékkal szervezte át, hogy komoly 
és eredményes munkásságot fejtsen ki. A Tanács 
tehát igen nagy szolgálatot tesz a magyar kultúrá-
nak, ha a magyar iparművészetet fejlődésének 
gátló körülményeitől megszabadítja. 

A Tanács szervezeti szabályzatának feladatai 
között olvassuk: „a művészeti tevékenységet ki-
fejtő szervezetek és intézmények működését állan-
dóan figyelemmel kíséri s a szükséghez képest 
javaslatokat terjeszt a kormány elé". Továbbá: 
„általában figyelemmel kíséri a művészeti élet 
jelenségeit és időszerű kérdéseit és a kormánynak 
időről-időre megfelelő javaslatokat terjeszt elő". 
Végül: „a Tanács a saját kezdeményezéséből is 
tehet a vallás- és közoktatásügyi miniszter ú t ján 
más minisztereknek és hatóságoknak javaslatokat". 

E feladatkörök a Tanácsnak lehetővé teszik 
tehát, hogy hasznothozó és eredményes tevékeny-
séget fejtsen ki és a magyar iparművészet nehéz 
út ján annak fejlődését előmozdítsa. 

Legyen szabad rámutatnom röviden azokra a 
problémákra, melyekkel a Tanácsnak az iparművé-
szet szempontjából foglalkoznia kell. 

Itt van először is az iparművész cím rendezésé-
nek a kérdése. Régi panasza az iparművész-tár-
sadalomnak, hogy az „iparművész" szó körül sok 
visszaélés történik. A helyzet nem egészen azonos 
a képzőművészetével, mert itt sokkal nagyobb 
mértékben élhetnek vissza a közönség jóhisze-
műségével. Az iparművész cím nemcsak a név-
jegyekre kerül, hanem az utcai cégtáblákon a 
nagy nyilvánosság előtt téveszti meg az embereket. 
Fűzőkészítők és más hasonló iparágak, de minden-
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féle kontárok cégtáblái devalválják az iparművész 
címet. E kérdés törvényesen rendezendő. A magyar 
állam öt évtized óta nevel erre a pályára újabb és 
újabb generációkat, sőt oklevelet ad. Igaz ugyan, 
hogy az iskola nemcsak címet, hanem tudást is 
ad, de nem engedhető meg, hogy a nagyközönség 
járatlansága kihasználtassék és az iparművész 
presztízse bárki szabad prédája lehessen. Az érde-
kelt testületek bevonásával ma már könnyen volna 
elkészíthető a magyar iparművészek katasztere. 

Egy másik fontos kérdés a szerzői jogvédelem. 
IIa el is kell ismernünk, hogy e téren az utolsó 
években feltétlen haladás konstatálható, bizonyos 
a már fennálló jogszabályok további kiegészítésé-
nek szükségessége éppen az iparművészet terén. 
Mint az Orsz. Szerzőjogi Szakértő Rizottság tagja, 
sokszor volt alkalmain tapasztalhatni a fennálló 
jogszabályok hiányait iparművészeti szempontból. 
Idetartozik a törvényszéki hites szakértők kérdé-
sének rendezése is. Ezek listája az iparművészet 
szempontjából szintén erősen kifogásolható. A Ta-
nács az illetékes körök figyelmének felhívásával 
itt is sokat korrigálhat. 

Rengeteg olyan kérdés van még, ahol a Tanács 
támogatással, kezdeményezéssel iparművészeti kul-
túránk segítségérc lehet. Az oktatás, nevelés gya-
korlatibb irányba való fejlesztése, a művészi prole-
táriátus elszaporodásának meggátlása időszerű 
problémák. Az iskolák túl nagy számban ontják 
a végzetteket. A magániskolák ellenőrzése, a káros 
zúgiskolák megszüntetése a művészproletárok el-
szaporodásának meggátlását szolgálhatnák. 

Iparművészeink elhelyezkedésének lehetőségeit is 
támogatni kell, a 60.000/924. sz. rendeletnek na-
gyobb érvényt kell szerezni. Speciális szakképzést 
előmozdító külföldi ösztöndíjak a nagyiparban való 
elhelyezkedést tennék lehetővé. Ezzel kvalitás és 
nívó szempontjából emelnők iparunkat s azt egy-
úttal versenyképesebbé tennénk. 

Kezdeményező lépés történhetne a Tanács részé-
ről abban az irányban, hogy az állami támogatás-
ban részesülő nagyipart kötelezné az állam arra, 
hogy iparművészeket alkalmazzanak ott, ahol ez 
kívánatos. Túl vagyunk már régen azon, hogy ipar-
művész csak apró dísztárgyak tervezésével és 
készítésével foglalkozzék. A mai tömeggyártás 
egészen más szempontból indul ki mint akárcsak 
1—2 évtizeddel ezelőtt. Az esztétikai megjelenés 
a praktikussággal egyenértékűvé vált a legegysze-
rűbb használati tárgynál is, persze nem a régi 
cifrázás értelmében. Külföldön ma vasúti kocsi, 
hajó, autó épp úgy, mint minden tömegesen gyár-
tott cikk iparművészek bevonása nélkül alig készül. 
Kettős célt érnénk el ezzel: iparunkat előbbre-
visszük és iparművészeinknek munkaalkalmat te-
remtünk. 
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Az iparművészet propagandáját, a közönség 
nevelését semmi sem szolgálja jobban, mint a jó 
kiállítások. Ezért az itthoni kiállításokat minél 
nagyobb erkölcsi és anyagi támogatásban kell 
részesíteni, hogy ezáltal minél jobb anyaggal szere-
pelhessünk a külföldi kiállításokon, melyek a 
gazdasági vonatkozáson kívül még politikai szem-
pontból is nagy jelentőséggel bírnak. 

Az állami iparművészeti aranyérem már évek 
óta nem adatott ki. Rendszeres kiadása ügyében 
a Tanács tegyen javaslatot. A modern képző-
művészeti alkotások vásárlásának mintájára, az 
iparművészeti kiállításokon is vásároljon az állam 
és főváros, illetve a költségvetésbe állíttassék be 
erre a célra megfelelő összeg. 

Ideális pályázatok kiírásával is nagyot lehetne 
lendíteni a magyar iparművészet ügyén. Továbbá 
oda kellene hatni, hogy az állami és egyéb ható-

ságok építkezéseinél a belső kiképzés és bútorok 
tervezésével iparművészeket bízzanak meg. Sokat 
lehetne még tenni az egyházművészet terén is, 
mert ha tagadhatatlan is, hogy az utolsó időben 
a különféle egyházak a berendezés és egyéb kegy-
tárgyak beszerzésénél mindinkább művészekhez 
fordulnak, még mindig nagyon sok pénz megy el 
ízléstelen és nívótlan kegytárgyakra. 

Mint méltóztatnak látni, tág tere nyílik az igen 
tisztelt Tanács munkásságának, sok megoldatlan 
kérdés vár megoldásra. A ma még fiatal iparművé-
szetnek még sok új problémája támad, de ez a 
programm kizárólag azokkal a kérdésekkel fog-
lalkozik, melyek immár annyira kialakultak, hogy 
azok megoldása a mai nehéz viszonyok között is 
megvalósíthatónak látszik, ami úgy kulturális, 
mint gazdasági szempontból üdvös fejlődést je-
lentene. 

IDEGENFORGALOM 
ÉS IDEGENFORGALMI PROPAGANDA 

A legragyogóbb festői reklámok egynémelyike 
ma Magyarországról jön. A csillogó színek 

hatásának és értékének ismerete, a rajzok vidám 
frissesége és a nyugati reklámok szellemi karaktere 
jellemzői eme reklámoknak." 

Ha a világ vezető reklámévkönyve, a „M о d e r n 
P u b l i c i t y " 1935/36. évi kötete így ír a magyar 
reklámról és eme sorok mellett teljes oldalon 
eredeti színeiben reprodukálja Maliász—Dallos ú j 
U n g a r n plakátját, míg a szöveg fölött Pekáry 
B a l a t o n a l m á d i prospektusának két fedél-
oldalát lát juk, úgy elérkezett az ideje annak, hogy 
a magyar idegenforgalmi propaganda eddigi tevé-
kenységének mérlegét elkészítsük és jövendő lehe-
tőségeit felvázoljuk. 

A magyar idegenforgalmi propaganda gyermek-
korát éli. Sajnos, igen későn ismertük fel az idegen-
forgalomban rejlő óriási gazdasági és nem utolsó 
sorban politikai lehetőségeket. Az a néhány év, 
melyben Magyarország tudatos és rendszeres pro-
pagandával megsokszorozta idegenforgalmát, élénk 
bizonyítéka ennek. 

A propaganda Budapesttel kezdődött. A „3 nap 
Budapesten" kitűnő rcklámötletnek bizonyult. Aki 
lekötötte magát és csak három napra jött, olyan 
élményekkel távozott, hogy jobbára ismételten 
visszatért Budapestre. De igen sokan megtoldották 
e három napot. Budapest Székesfőváros intenzíven 
folytatta Budapest propagálását és e propaganda 
nagy sikereket mutathat fel. A Szent István-hét, 
mint propagandamag, igen szép virágot hajtott . 

Az állami propaganda, mely kezdetben az Állam-
vasutaknál indult meg, ritka sikerekkel kezdette 
el működését. A nagy hozzáértéssel választott 
Molnár C. Pál tervezte B a l a t o n plakát után 
Maliász Gitta általánosan ismert magyar fiúcska 

plakátjával árasztotta el Európa minden utazási 
irodáját, mely plakát nemcsak reklámmüvészeti 
szempontból, de reklámpszichológiai szempontból 
is egyike a legnagyobb vonzerejű idegenforgalmi 
plakátoknak. Az utazni szeretők, különösen nyugati 
állambeliek út jukon mást keresnek, mint amijük 
otthon is megvan. Egyszerűsítve a fogalmat, 
„exotikum"-nak nevezhetnők ezt. Ezt az „exoti-
k u m " utáni vágyat elégíti ki ez a fiúcska, mely 
igen szimpatikus, vonzó módon invitál a kalászos 
magyar földre. Személyes külföldi tapasztalatból 
tudom, milyen nagyra értékelik külföldi államok 
idegenforgalmi szakértői e plakátot, melyet vonz-
erő szempontjából az utóbbi évek egyik legjobb 
általános jellegű idegenforgalmi plakátjának tar-
tanak. 

Hogyan folytatta működését a hivatalos idegen-
forgalmi propaganda ilyen átütő siker után. Minde-
nekelőtt felfigyelt e sikerre. Központosította a 
hivatalos idegenforgalmi propaganda intézését és 
a MÁV. nagysikerű propagandájának kitűnően 
képzett, európai stílű vezetőjét a kereskedelmi 
minisztériumban az idegenforgalmi ügyek egyik 
irányítójává nevezte ki. 

Eme ú j égisz alatt született a magyar idegen-
forgalmi propaganda talán legfinomabb ötletű 
prospektusa. „Welcome" (Isten hozott), ezt a fel-
iratot viselte magán az a búzakalász díszítette, 
Maliász Gitta által grafikailag finoman megoldott 
prospektus, melyet minden Magyarország határán 
belépő utas kapott és mely nagy vonalakban fel-
világosítást nyújtott az ország érdekesebb vidékeiről. 

Talán ezzel egyidőben született a „Sonntag in 
Ungarn" című prospektus. A fedélen körtáncot 
járó leányok színes viselete, a belső oldalak bujáki , 
mezőkövesdi, galgahévízi, kiskunhalasi és őrhalmi 
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