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Nagyméltóságú

Dr. Lukács György v. b. t. t. úrnak

Kegyelmes Uram !

Engedje meg, hogy felajánljam Önnek ezt a kis könyvet, 
szinte huszonöt esztendei tapasztalat, gondolkodás és meg
figyelés leszűrt eredményét, telten-telve jámbor szándékkal és 
kegyes óhajjal, éppen Nagy méltóságodnak, mint a magyar 
művészet igaz barátjának. Voltak magyar kultuszminiszterek 
mások is, kik szivükön hordták a magyar művészet ügyét. 
Mindjárt az első, br. Eötvös, de a többi is, Treforf, de főleg 
Wlassics és Berzeviczy, mindnyájuk nevéhez odakapcsolható a 
művészeti intézmények egy-egy fejlődési fokozata. De amiért 
mi, kik az új magyar művészet fellendülését szivünk melegével 
melengetjük, hálás szívvel gondolunk éppen Nagy méltóságod 
miniszterségére, az az, hogy a felösmert igazság érdekében 
bátor szívvel állott sorompóba ; hogy nem nézte az embereket, 
hanem csakis az ügyet tekintette; hogy tudott és akart csele
kedni ; csak egyetlen tettére emlékeztetek: amint könnyes szem
mel és felszabadult tettvágygyal mutatta meg nekem Lechner 
Ödön, minden idők máig legnagyobb magyar építésze, meg
bízó levelét a kultuszminiszteri palota építésére és ezzel kap
csolatban egy épitömüvészeti mesteriskola szervezésére ... A 
magyar művészet minden ága micsoda hatalmas sudarba 
szökkent volna, — ha .. . 5



íme, egyszer nálunk is a kellő ember volt a kellő helyen, 
— de (s ez a turáni átok) nem a kellő időben! Nagyméltó- 
ságodnak távoznia kellett és újra minden dugába dőlt . . . 
Ez mindnyájunk sorsa, szinte szimbóluma törekvéseinknek, 
melyeknek igazát idehaza sehogy, vagy későn vagy félig ha 
elösmerik.

Ha szabad a magam esetére hivatkoznom : ime egy negyed
század, ideális munkában eltöltve, de soha azon a helyen, 
ahol szivem szerint dolgozhattam volna — s hogy csak egy, 
de mindennél beszédesebb példát mondjak, — mialatt a német 
és francia, angol és olasz, holland és orosz tudósok behatóan 
foglalkoztak irodalmi működésemmel, addig a Magyar Tud. 
Akadémia által támogatott Budapesti Szemle soha egyetlen 
sorban sem emlékezett meg egyetlen könyvemről sem. De ez 
nem csüggeszthet és nem keseríthet el, — megyek előre a 
magam útján, melyet sorsom és végzetem kijelölt, magyar 
hazám dicsőségének szolgálatában, melyhez kérem Nagy méltó
ságod és minden jó magyar ember szives támogatását.

Nagy méltóságod igaz tisztelője 
Dr. Lázár Béla.
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Br. Eötvös Józsefnek, a kiilturpolitikus emlékének.

1.

A MAGYAR MŰVÉSZET — MAGYAR LEGYEN.
Nemzetünk jövője tisztán kultura- 
kérdés : attól függ, vájjon civi
lizáció tekintetében a népeket, 
melyek közt lakunk, mennyiben 
haladjuk túl. Br. Eötvös József.

dübörögnek az ágyúk, még kattognak a
gépfegyverek, még messze vagyunk a béke 

boldog korszakától, most még igenis korainak lát
szik a magyar művészet jövöjéró'l álmodni, hiszen 
kinek van ma lelki ereje belemerülni egy képzeleti 
világ szépségeibe és önfeledten idegen érzés rab
szolgája lenni ? Pedig ez az idő rendkívüli felada
tokat ró mindenekre. Soha el nem képzelt nehézsé
geket kell lebirnunk. Erre pedig csak az elszánt 
akarat képesít. A magyarság megmutatta és meg
mutatja, hogy megvan ez az elszánt akarata. Egy
általán, mindjobban kiderül, hogy barát és ellenség 
körében a magyarság a háború legnagyobb megle
petése. A csatatereken küzdők miilói és az őket 
szolgáló, értük aggódó otthonmaradottak végtelen 
tömegei ebben az emberfölötti küzdelemben egy
azonmód megacélozott lélekkel élik át ezeket a 
világtörténeti napokat és ha egyszer befejeződik a 7 



küzdelem, hőseink hazajönnek, a világ folyása helyre
zökken : mi lesz aztán ? Elő kell készítenünk az új 
világot. Ezt a hatalmas élményt, a háborút a maga 
csodálatos lelki katasztrófájával, fel kell dolgoznunk 
az új világ számára, melyet hőseink most kovácsol
nak. A magyar megmutatta, micsoda energiák lap- 
panganak benne. Aki annakelőtte társadalmi, politikai, 
irodalmi és művészeti életünket, a maga feneketlen 
gyűlölködéseivel, egymásra törésével, agyarkodásaival 
együtt átélte, hihetetlen meglepetéssel szemlélhette 
a magyar energia csodás megnyilatkozását a hábo
rúban. Pedig ez oly természetes, főleg annak a sze
mében, aki a magyar művészet legújabb megnyilvá
nulásain keresztül szemlélte a világot.

A művészet az erők egyesítője. Ott gyűl össze és 
ott robban föl minden életerő. Nemzeti értékünk ott 
nyilatkozott meg a leghatalmasabban, ott bonta
koztak ki kultúránk virágai. S a nemzetek, mint 
Rómában 1911-ben, meglepetve látták, hogy ez 
az osztrák tartománynak vélt ország, melyről csak 
itt-ott olvastak miegymást, minő hatalmas művészi 
megnyilatkozásra képes. Azt hitték, itt a művészet 
nem az élet felső rétege, hanem keresztül-kasul át
járja a nemzet testét, maga az élet, megvan a szükség
szerű jellege, mintha csak természetproduktum volna. 
Máskép el sem képzelhető, hogy egy annyi viszon
tagságon keresztül ment nemzet éppen a művészet
ben, a népélet legmagasabb és legnemesebb meg
nyilatkozási formájában, emelkedjék erre a magaslatra. 
Mi azonban tudjuk, hogy itt rendkívüli helyzettel 
állunk szemben, hogy nemhogy társadalmi egység, 
az egész nemzet művészi érdeklődése segítette volt 
erre az eredményre művészetünket, hanem — ellen
kezőleg — itt minden, a környezet, a társadalom, 
az állam szinte összeesküdni látszott a művészet ellen, 

8 s az eredményt egyesegyedül egy körülmény hozta



1. ábra. A Kolozsvári-test
vérek Szent György szobra, 
1373-ból. Az eredeti Prágá

ban.

létre, az, amit a magyar művészet a történet folya
mán szerzett: a tehetségek csodás gazdagsága, melyet 
a szerencsés népfajkavarodásokból kialakult nemzet 
játszva, öntudatlanul, akarata ellenére, már szinte 
századok óta megteremt. Nincs történelmünknek 
egyetlen olyan korszaka, melyben a magyar művészi 
tehetsége egy-egy kiváló alkotásban meg ne nyilat
kozott volna, — de a folytonos létért való küzdelem, 
a védő és támadó háborúk szakadatlan sora egymás
után elpusztította az emlékeket. 
Bevallom, mindmostanáig ez 
állítás tragikusan igaz voltát 
sohasem fogtam fel. De a jelen 
háború megtanított rá, milyen 
veszély fenyegeti a műalkotást 
a fegyverek zajában, s nem 
csoda, hogy Árpádkori hatal
mas székesegyházaink a tatár
járás borzalmaiban megsemmi
sültek, ha ma, annyi száz év 
után, a civilizáció olyan előre
haladt korában, mint a minő
nek a magunk korát tartottuk, 
annyi csodás műemlék meg
semmisülhetett. Valóságos sze
rencsének kell vennünk, hogy 
művészetünk egy olyan csúcspontja, a minő a Kolozs
vári testvérek Szentgyörgye (1. ábra), Prágába került, 
mert ilykép ez az 1373-ban készült műalkotás meg
őrizte számunkra egy nagy magyar művészpár 
zsenijének emlékét.* Évszázadok múltak el, míg meg
tudtuk, hogy ez magyar műemlék és ugyanazon 
szerzőtől való, a kinek egy másik hatalmas alkotása 
1390-ből ott állott a váradi várban, egy félszázaddal

* Másolatban látható a Halászbástyán. 9



2. ábra. Mátyás király 
budai palotájából koro
názó szobrok: Herkules, 
Diana, és Apollo. (Giov. 
Dalmata müve) P. Cook 

XVI. száz, metszete. Nagyítva.

3- ábra. Mátyás király budai 
szalonjából : Mars és fiai 
Romulus és Remus. A bécsi 
udv. könyvtár egykorú tö
rök miniatűrje után. Ere

deti nagyság.

megelőzve Donatello páduai Gattamelátáját, Szent 
László monumentális lovasszobra, melyet, mint 
újabban egy török utazó, Evlia Cselebi leírásából 

10 megtudtuk, ágyúnak öntött a török.



Ezek a csúcspontok nem állottak elszigetelve a 
magyar világban. Nagyszabású székesegyházaink, a 
székesfejérvári, nagyváradi, egri, kalocsai, mind 
rendre pusztultak el, Mátyás király budavári és viseg
rádi palotái, főuraink és főpapjaink nagyszerűnek 
dicsért lakai, — de ami csekély töredékeket újabb 
ásatások felszinre hoztak, a művészi pompának soha 
nem látott gazdagságát sejtetik. Csak itt-ott papiro
son, rajzban, maradtak ránk néminemű emlékek, 
mint a Mátyás király budai palotájából Szolimán 
szultán által 1526-ban a Konstantinápolyi hippodrom
ba szállított három olasz szobor, Giov. Dalmatának 
tulajdonítva, Herkules, Diana és Apollo, melyek 
rajzát Cock XVI. századi metszete megőrizte, — (2. 
ábra) — vagy egy újabban felfedezett,* egykori török 
miniatűrön talált, másik szoborkompozíció (3. ábra), 
mely Mars, Romulus és Remus csoportképe, szin
tén Mátyás budai palotájából. De töredékek és 
emlékek találhatók egyes félreeső helyeken, Jaákon, 
Erdélyben, a Felvidéken, hegyek közt fekvő városok
ban, azokat is a véletlen gondozta, csak újabban mél
tatják kellő figyelemre, egyik-másik igazi nagyértékű 
alkotás, a művészi kultúra színvonalának beszédes 
szószólója. Mindez nem pusztán import, mint sokáig 
mondották, mert hiszen — ellenkezőleg — már 
ezidőben 1458 bán tudtunk exportálni is, mint azt 
Pannóniái Mihálynak Termékenység cimű képe iga
zolja, melyet a magyar mester Cosmé Tura mellett 
Ferrarában festett Borso d‘Este herceg dolgozószobája 
díszéül.**

A viszonyok mostohasága s nem a magyar 
zseni rátermettségének a hiánya miatt nem fejlődött

* Korabacek: Zur orient. Altertumskunde. Wien. Aka
démia. 1913.

** A Szépmüv. Múzeumban. 11



4. ábra. Bogdáni Jakab : Madarak parkban. 
Szépmüv. Múz. tulajd.

nálunk a képzőművészet, mert hiszen magyar tehet
ségek, minden ellenséges korviszonyok ellenére is, 
föl-föl tünedeztek. Csakhogy idegenben. Londonban 

találjuk Bogdáni Ja
kabot (4. ábra), aki 
mint azt Térey Gá
bor dr. kutatásai 
alapján tudjuk, Eper
jesről került Hollan
diába, onnét Lon
donba, ahol a királyi 
család pártfogolja, 
gazdag ember lesz 
a művészetéből és 
kora elösmert csend
életfestője. Wind
sorban, Hampton

Courtban és Kew Gardensben ötven képe van falakra 
alkalmazva. A magyar művészt kora tehát méltá
nyolta. Csakhogy idegenben !

Magyar földön szü
letett, de aztán Bécs
ben, Olaszországban, 
majd Nürnbergben élt 
Kupeczki János is (5 
ábra), kora keresett 
arcképfestője, s Dresdá- 
ban telepedett le a 
Rákóczi-kor legösmer
tebb magyar művésze, 
Mányoky Ádám is (6. 
ábra), akinek művésze
tében egészen kora

barokos Ízlése tükröződik, amint azt Largilliérenél 
megtanulta. (7. ábra.) Ők ketten tavaly nyáron 
nagy sikert arattak a darmstadti műtörténeti kiállí

6. ábra. Mányoky 
Ádám : Mária Ánna 
főhercegnő. Mün
chen, a kir. udv. 

levéltárban.

5. ábra. Kupeczki 
János önarcképe 
feleségével és fiá
val. A Szépmüv.

Múzeumban.

12



7. ábra. Largilliére és családja. 
Páris. Louvre.

táson, mely a német bárok- és rokokokornak volt 
szentelve.

A két magyar művész, — kik közül az elsőt 
Kupeczkit újabban a csehek kisajátítani igyeksze
nek, a másikat, a törzsökös Mányokyt azonban a 
németeknek nem sikerült 
lefoglalni, mert magyar 
érzését a korba való min
den beleolvadás sem fojt
hatta el, — a két magyar 
művész ékesszóló bizony
sága annak, hogy a ma
gyarnak képzőművészeti 
rátermettsége sohasem 
szűnt meg,ha lappangott is.

A XIX. század elején, 
amikor a bécsi akadémia
Füger idején virágzani kezdett, s amikor a ma
gyar képzőművészeti szükségletet egyes beván
dorolt mesterek — nevezetesen Donáth és később 
Marastoni, Canzi — elégítették ki, a magyar érzés 
kezdett éledezni, s előbb a fiatalon elhunyt Melegh, az
után Markó Károly, Brocky Károly mentek erre a 
pályára, de a közviszonyok ellenséges volta, a nagy 
közöny, a társadalom művészi éretlensége kiverte 
őket a hazából ; aki hazamerészkedett, mint Fe
renczy, keservesen bűnhődött vakmerőségéért (8. ábra), 
Mátyás királynak akart szobrot emelni, de egy nagy 
emlékműhöz szükséges összeg társadalmi úton nem 
jött össze, a bécsi kormány rossz szemmel nézte a 
mozgalmat, körülvette a sanda gyanú, terve nem 
tetszett a kor ízlésének, Széchenyi sem lelkesedett 
érte és Ferenczy megtörve visszavonult vidéki ma
gányba, eltemetkezett az ösmeretlenségbe, pedig ez 
a terve sok mindent felülmúl, ami szobrot azóta a 
közlelkesedés emelt. Ferenczy igazi művészleikét, 13



14

ha semmi egyéb, hát azok a reneszansz-bronzok 
hirdetik, melyeket olasz földön gyűjtött és még 
életében — potom áron — a múzeumnak felajánlott, 
de ajánlatát elutasították, mire összepakolta őket 
egy ládába és végrendeletileg meghagyta, hogy azt 

csak halála után ötven évvel bont
sák fel. Jól számított. Az ötven 
év nagyot jelentett a magyar köz
ízlés történetében. Ma már tudjuk 
értékelni Ferenczy gyűjtését is, 
ezek a bronzok, melyek között — 
Meller Simon véleménye szerint — 
egy igazi Leonardo da Vinci 
bronz lovasszobor is van ! — a 
nemzeti vagyonosodás mérhetet
len kincsét jelentik.

Azok a társai, kik künn marad
tak, anyagilag jobb helyzetbe kerültek, de elvesz
tették nemzeti jellegüket. Markó Károlyt hasztalan 
ünnepelték olasz kortársai, 
s mikor a hatvanas évek 
elején hazalátogatott, haszta
lan fogadták dísszel magyar 
társai, Markó művészete, 
éppen mert minden faji jel
leg híján szűkölködik, az 
utókor szemében zamatját 
vesztett gyümölcs. A Szép
művészeti Múzeumban egy 
egész sor kép hirdeti művé
szetét, melyeknek legérdeke
sebb darabja az a korai hegyi tájkép, mely magyar 
felvidéki benyomásait tükrözi.

A német biedermeiert megérezzük Brocky Károly 
művészetén, Bécset vitte ő magával Olaszországba 
és Londonba egyaránt (9. ábra), akkor is, mikor 

9. ábra. Brocky Károly: Walter 
Scott egy jelenete. Br. Hatvány 

Józsefné tulajdona.

8. ábra. Ferenczy István : 
Mátyás emlékterve.



angol iró, Walter Scott egyik regényjelenetét 
ábrázolja, régi angol viseletben találjuk alakjait, de 
csoportelrendezése, színfelfogása, előadása, — ha 
angol hatást is magába fogadó, — 
mindenesetre bécsi izű. A Lembergbe 
szakadt Medvey Sándor (10. ábra) 
miniatűr arcképfestő, a kit az 1912-iki 
lembergi miniatűr-kiállítás hozott fel
színre, magával vitte oda a bécsi 
akadémián tanult mesterséget, ízlést 
és modort, — de valami erősebb szin
érzéket is, — a mi Brockyt is jelle
mezte. Még inkább Borsos Józsefet, 
a ki addig, amíg Bécsben élt, min
denkép szabadulni akart a környezet 
elsekélyesítő hatásától, főleg színfel
fogásban (11. ábra), mert témában, 

beállításban és érzékben a bécsi 
biedermeier szellemi hatása alól 
nem igen vonhatta ki magát. 
Dannhauser és Amerling, Wald
müller és Riedel modora és szel
leme visszhangzik Borsosnál, de 
itt-ott ki-kicsap magyar tempera
mentuma is, — mikor azonban 
1861-ben hazajön, mihamar ecse
tére szárad a festék és hogy meg
élhessen, fotográfus lesz. Akik 
künmaradnak, mint Zichy Szent
pétervárott, Lietzenmayer és Wag
ner Sándor Münchenben, mind

beleolvadnak környezetükbe, mely sokkal erősebb 
volt, mint egyéniségük és erőt vett rajtuk. S ne gon
doljuk, hogy ez a tragikus sors csak a század közepe 
táján élt magyarok sorsa. Nemrég, szinte tegnap 
történt, hogy a modern művészek mestere, Hollósy 15 

11. ábra. Borsos József: A 
hős emlékei. A Szépmüv.

Muz. tulajdona.

10. ábra. Medvey S. 
Lembergben dolgozó 
ismeretlen miniatűr
festő, osztrák hatás 
alatt A lembergi 
múzeum tulajdona.



Simon mindmáig névtelen a hazában, mert München
ben él, — pedig régebbi művei között nem egy leg
elsőrangú alkotás lappang — mint az a kukoricás
ban játszó szerelmes pár, mely nemrég került a 
Szépművészeti Múzeumba : Bastien Lepage is büszke 
lehetne rá !

Van az idegennek másfajta tragikus hatása 
is : íme Strobentz Frigyes német professzor lett, 
a finom művész, csupa szín és csupa érzés, 
csakhogy német szín és német érzés, egészen egy 
müncheni Secessio-beli társaival ; hiába, a környe
zet elnyel, a környezet gyilkol. Nem látjuk-e ugyan
ezt a jelenséget a pozsonyi Tilgnernél, a kassai 
Horovitznál, az aradi Kaufmann Izidornál, a győri 
Klein Miksánál, mind Berlin vagy Bécs művészi 
molochjának áldozatai. Mindezeknél csattanósabb 
példa a három nagynevű magyar arcképfestő, 
elsősorban László Fülöp, akit egyszer Bécsben meg
látogattam s ott esett meg velem a következő eset. 
A művész igaz örömmel fogadott, mégis éreztem, 
hogy zavarban van, betessékelt a szalonba, ahelyett, 
hogy műtermébe vitt volna. Végre jelentkezik a 
szolga és valamit súg a fülébe.

— Most hát mehetünk . . . valamit el kellett 
rendeztetnem, — mondja László.

Mi lehet az ? A műterembe lépve, látok egy sor 
nagy fotográfiát festői rendetlenséggel felállítva, s 
az állványon egy letakart képet.

— Kérlek nézd bele magad kissé e fotográfiákba, 
— mondja László.

— De hisz ezek angol arcképek, — mondom 
meglepetve. Reynolds (12. ábra) ezen vagy ehhez 
hasonló képe lehetett, de még más Reynolds-kép, 
nagy Braun-féle kitűnő fotográfiák, s mellettük 
Gainsborough női arcképei, sok kép, vagy tíz, mind 

16 egymás mellett felállítva, a földön, székeken, úgy



látszik a szolga már be volt tanítva arra, hogyan 
kell a képeket felállítani.

Ekkor hirtelen lekapja a leplet László a maga 
festményéről (13. ábra) és én meglepetve látom, 
mennyire utánérzés a kép, milyen ön
tudatosan az, s úgy éreztem, hogy köz
tem és közte örvény tátong és igen 
nagy erőfeszítésembe került, hogy ezt 
— a magam módján — meg ne mond
jam neki. íme az idegen szellembe 
belebujó művész ! Képzelem, hogy el 
volt ragadtatva képétől az angol közön
ség s én éreztem, hogy László, mint 
magyar művész elveszett, megy előre, 
a maga utján, ami elvezetheti őt az 
angol állampolgársághoz, megszerezheti 
neki a Sir cimet, de — művészete 
nemzeti jellegét elvesztette örökre.

Hogy ez az idegen világ milyen hatalom, azt 
ékesen igazolja a csak nemrég Amerikába ván

dorolt Márk Lajos (14. ábra), aki
nek ott festett munkáján már igen 
nehezen vesszük észre a maga mű
vészetének bélyegét, egy pár év és 
ő is angolos ízlésben evez, forma- 
és színfelfogása átalakul a környe
zet ízléséhez. Ugyanezt a jelensé
get látjuk Halminál is (15. ábra). 
Ez csak nem a Munkácsy-dij nyer
tesének műve? Ez csak nem a 
finom pasztellfejek szerzője? Itt a 
környezet hatása, a művészi mimikri 
eleven példája áll elibénk. Ezzel 
szemben szinte tragikus végig
nézni azt a küzdelmet, melyet a 
környezet hatása ellen Paczka

12. ábra. 
Reynolds : A de- 
vonshirei herceg
nő arcképe. An
gol magántulajd.

13. ábra, László Fülöp : 
Lyon de Ponsino asz- 
szony arcképe. Magán

tulajdon.
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14. ábra. Márk Lajos: Crow- 
ford Hill of Denvér k. a. 
arcképe. Amerikai magán

tulajdon.

Ferenc folytat, akinek színérzéke folyton lázadozik 
a berlini konvenció ellen. A környezet ízlésének 
pusztító hatására nagyon eleven példa volt Bruck 
Lajos is, aki a köz ízlését elégítette ki, hogy meg

élhessen, kicsinyes, aprólékos, 
szinte kemény pepecselést vitt 
végbe a külföldi megrendelők 
ízléséhez alkalmazkodva, mialatt 
műterme magányában a szűzi 
impressziók finoman odalehelt 
mesterműveit halmozta fel, de 
titkolta mindenki előtt, nehogy 
megrendüljön a megrendelő bi
zalma.

íme egy másik tragikus magyar 
művészsors, melyet felülmúl a 
mindeneket legyűrő nagy zseni, 
Paál László, aki idegenben, 
Barbizonban járja a hírneves 
erdőt (16. ábra) s nem Rousseau 
hatalmas tölgyeit, nem Dupré 
sötét tónusú viharos naplemen
téit látja meg, — de ifjúkori

emlékek kisérik és keresi azt, ami rokon a magyar erdő
vel, az aradmegyei fákra, a magyar hajnalra, a 
magyar napfelkeltére, a magyar égre gondol. Hogy 
sóvárgott haza Paál, hogy emésztette magát az 
idegen és neki oly ellenséges világban, vágyott a 
magyar levegő után, melyet csak álmodni tudott ! 
íme művészetének ereje, — ott egészen nagy, ahol 

18

egészen ő maga.
Ezt látjuk Munkácsy Mihálynál is. Évtizedek 

múlnak el, de a kritika — főleg a rosszindulatú 
kritika, a kit Munkácsy nagy sikerei felbőszí
tettek — azokat a leikétől oly idegen munkákat 
veti szemére, melyeken (17. ábra) kosztümös



figurák, beállított modellek, édeskés helyzetek, csi
nált állások festésére kényszerítette a drága, nagyúri 
életet élni szerető környezete. S elfeledik azokat a 
spontán megteremtett halhatatlan alkotásokat, melyek 
egyik legszebbike (18. ábra) ez az 1873-ban festett táj
képe, mely az Ernst-múzeum feledhetetlen Munkácsy- 
kiállításának egyik gyöngyszeme volt, ahol magyar 
tájat, magyar eget, magyar környezetet látott meg 
és örökített meg ecsete minden erejével, bájával 
és közvetetlenségével.* Az Anteusz-monda örök igaz
ság. A művész ott nagy, ahol érintkezik a hazai

* Munkácsy értékelésének változatos története az ízlés
hullámzás érdekes fejezete. Az 1870-iki első párisi siker után 
jött a nagy világsiker, az 1878-iki világkiállítás tapsa Milton
nál, a „Krisztus Pilátus előtt“ szédületes hatása, — hogy 
utána a teljes tagadás és semmibevevés következzék, melyet 
a halála után megtartott árverés kudarca tetőzött be. Azóta új 
értékelésre hajlik a kor. A német kritika Mutherrel, Schmidt- 
tel, Meier-Graefével, újabban Hausensteinnal (Die bild. Kunst 
der Gegenwart, 128. 1.) még egyre vaskos, szinte bornirt el
fogultsággal kezeli, s Leibl-laÉ állítja szembe, akinek tanít
ványává akarja lesülyeszteni. Ez állítást — s ezt a németek is 
elismerték — megdöntöttem „Courbet et son influence à l’ét
ranger“ c. müvemben. Az új értékelés előkészítését az Ernst- 
múzeumban (1914.) rendezett feledhetetlen kiállítás megindí
totta, ennek visszhangja Meier-Graefe Entwickelungs-Ge- 
schichte-jének második kiadása (II. kötet, 309. 1.), ahol egy 
új Munkácsyt látott meg („Er war ein Courbet auf ungarische 
Art". Ez az !). Munkácsával szemben nagy az adósságunk. 
Teljes megértetését a mi kötelességünk organizálni, s Múzeu
munkban egy nagyszabású kollekcióját állítani össze, melyben 
fő művei (az Amerikában levő „Krisztus Pilátus előtt“ első
sorban !) mind együtt legyenek. Ez a nemzeti becsület kérdése. 
„Magyarország kultúrájának történetéhez tartozik — irta volt 
Rákosi Jenő — (A magyarságért, 146. 1.) —, Budapest és a 
magyar nemzet becsülete megkívánja, hogy aki legtöbbre 
vitte művészetében magyar ember: annak művei a nemzet 
birtokában elégséges számban legyenek. Aki magyar azt 
látni akarja, az ne legyen kénytelen idegen országba 
menni ; aki idegen látni akarja, kénytelen legyen Budapestre 
jönni.“ 19

2*



20

talajjal, — de ha engedi, hogy azt kirántsák alóla, 
ellenfelének könnyű diadalt aratni rajta.

A modern magyar művészet 
is szinte kifogyhatatlan e tör
vényszerűség igazolásában. Amíg 
Ferenczy Károly a külföldön 
látott benyomások hatása alatt 
kizárólag a bastien lepage-i 
finomságok levegő- és színhatá
sait kereste, minden művészi 
értéke mellett nem volt meg 
benne az a törzsökös eredetiség, 
a mi művészetének egyéni ízt 
adhatna. De mikor végleg haza
telepedve, kezdte a világot egy
ségben, szélesen és biztos erővel 
felfogni, színben felfrissülve, ér
zésben elmélyülve mindjobban

közeledett — önmagához és lett az a magyar művész, 
aki a maga leikéből tud meríteni, akár tájat, akár 
figurát ábrázol. A modern ma
gyar művészet jelesei az impres
szionista teknikát a külföldről 
hozták, ki német átirásban, ki 
eredeti francia kiadásban, de 
mindenik elmagyarosította, még 
pedig igen sok árnyalatban, gaz
dag változatosságban. A távol
álló aztán a sok árnyalat mellett 
meglátja azt az egységet is, mely 
őket magyarrá teszi.

Csók a Nirvánában (19. ábra) 
még igen közel állott francia 
környezetéhez, erősen megérez
zük rajta a Musée Guimet közel
ségét, azonban hogy hazajött,

16. ábra. Paál László : Rész
let a barbizoni erdőből. A 
Szépmíív. Múzeum tulajd.

15. ábra. Halmi : Müller 
Katerin asszony arcképe.

Amerikai magántulajdon.



kezdtek színei magyar fényt kapni (20. ábra) s újabb 
művei, ettől a népszinház-utcai interieurtől kezdve, a 
mostani balatoni ciklusig, csupa magyaros színáram
lás és derű.

S Fényes, ő a legcsattanósabb 
példa. íme egy tanulmányfej 
(21. ábra), csupa germán rész
letezés. Nem tudom Weimarban 
festette-e, — de bizonyos, hogy 
szellemben egészen idegen. Most, 
hogy visszatért az ő magyar 
világába, a szolnoki házakba, ahol 
virulnak a falusi virágok (22. 
ábra), hogy él, hogy beszél, hogy 
kúszik be mindez a szívünkbe 
és feltárja előttünk a művész 
lelkét, érzésvilágát, hangulatait. 
Vér a vérünkből, hús a húsunk
ból ez a művészet — legyen Pest vagy Száldobágy 
vagy Szolnok, — mindenesetre egy falusi szoba, 

a nagyanyám tiszta
szobája, melyhez 
ifjúkorom sok élet
emléke fűződik. Ez 
az igazi csendélet, 
mely nem elégszik 
meg a «szemcsalás
sal», bármily virtuóz 
is legyen az előadása 
— itt érzés van az 
élettelen tárgyba 
lehelve. A művészet
ben pedig az érzés 
az, mely a kvalitást 

eldönti. Az érzés a lényeges, ennek a megőrzése 
minden bonyolult internacionális hatás közepeit.

17. ábra. Munkácsy: Ren
dezvous az ablaknál. 

Magántulajdon.
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18. ábra. Munkácsy: Cigánysoron. Magántul.
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Szinyei előtt, mikor a Majálist festette, a probléma 
nem egy érdekes megoldása állott. Napsütötte tájba 
állított alakokat festett már Courbet 1858-ban (23. 
ábra), aki a Szajna partjára vitte demoisellejeit, de 
fák árnyékába helyezte őket, amint ott pihennek, 
heverésznek a hűvös árnyékban. Manet, (1863) a 
zöldben ebédelő fiatal festőket ábrázolja, (24. ábra) 
akik modelljeikkel kimennek az erdőbe, az egyik 
leány ép jő ki a folyóból, a másik meztelenül szá
rítja a testét a férfiak között, de ő is lombkoronák 
fény-árnyába helyezte alakjait, ahol a tónusszépség 

megőrzését a 
fényárny lehe
tővé tette. Szi
nyei kereste a 
nehézségeket, 
meg akarta 
őrizni Böck
lintől vett ha
tásként színei 
tüzét, az ala
kok plasztiká

ját, kereste az impresszió egységét, ifjonti vakmerő
séggel (25. ábra). Ennyi internacionális hatás közt 
aztán hozott újat : a maga életérzését, áradó szen
vedelmét, a levegő ragyogó fényének visszaadásával, 
amely felragyogtatja a színeket, azok árnyalatait, 
fokozza a színek tüzét, melyek érvényesülnek az ár
nyékokban is. És ezzel felfedezte a plein-air-festést, 
új értéket hozott, gazdagította a festészet történetét.* 
Mindezt azáltal, hogy őszintén önmagátadta. Egy régi 
rajzmappájában egy németnyelvű önvallomását talál-

* Lásd Szinyei Merse Pál, A plein-air-festés előfutára 
című munkámat. Modern könyvtár 248 - 252. szám. Németül 
Lipcsében Klinkhardt und Biermannál, Párisban Flourynál je
lent meg.

19. ábra.
Csók; Nirvana. Magántulajd.

20. ábra Csók : Nép
szinház-utca. Magántul.



tam 1872-ból, magának feljegyzett gondolatot : «Én 
a lokális színeket kivétel nélkül igaz értékükben és 
teljes hangzásukban csak a napfényben látom». Amit 
látott, amit érzett — azt fejezte ki. Az érzés a lé
nyeges, annak a megőrzése minden bonyolult inter- 
nacionális hatás közepett.

Az impresszionizmus kifejlődése idején, a szinte 
kakofóniává alakult reflexszinek tömkelegének kultu
szakor, mintegy ennek visszhatásaként, Gauguin a 
lokális színeknek erőteljesebb hangsúlyozását, deko 
rativ felhasználását és szőnyegszerű alakítását kísér

letté meg.
Hogy a színek 

fényes ragyogását, 
az emailszerű szín
pompát megkap
hassa, délvidékre, 
tropikus tájakra 
vándorolt, ahol az 
örök napfény su
gárzásában kereste 
színálmait. Rippl-

Rónaira ez a dekorativ felfogás mélyen hatott, mert 
érzése rokon voltát felösmerte, lelki hajlandóságának 
affinitásait kiérezte. De ebből a rokonságból nem lett 
szolgai alárendelés. Az ő magyarosan áradó érzése új 
szinformához juttatta. Mozaikfényben csillognak színei, 
neki nem kell a tropikus nap, őt a somogyi kék 
ég, a krómsárga cynia, a hófehér liliom, a rozsda
vörös muskátli teljesen kielégítik és színszomját 
oltják. Ezzel uj értéket hozott a modern művészetbe, 
kifejezve a maga érzését, s ez a lényeges, ennek a 
megőrzése minden bonyolult internacionális hatás 
közepett. Ez világmüvészet, mert ilykép általános 
értékek állanak elő, melyeknek szavuk van a mű
vészet fejlődésében.

22. ábra. 
Fényes : Falusi virágok. 

A Nemes-gyűjteményben.
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21. ábra. Fényes : 
Öregember. 

Magántulajdon.



23. ábra. Courbet: Demoi- 
sellek a Szajna partján. 
(1858.) Paris. Petit-palais.

24. ábra. Manet : Dejeuner 
sur l’herbe. (1863) Paris.

Louvre*

Világművészeti jelentőségét 
Szinyei Majálisának is elösmer
ték. Mikor nemrég a frankfurti 
Kunstvereinban kiállítást rendez
tek a Taunust festő német mű
vészek műveiből, feltűnést kel
tett egy Schmitz nevű düssel
dorfi festő, — aki az ötvenes 
években Frankfurtban lakott, — 
egy feldbergi tájképpel. A kép is
mertetését a Frankfurter Zeitung

így folytatta : »Ime egy tudatosan alakított pleinair- 
kép, még pedig Courbet, Manet és Szinyei Dejeuner 
sur rherbe-je előtt.« (1915. sept. 8, 249. sz.) íme, ami 
világérték, az nem vész el. Hogy 
egy fiatal nép, tradíció nélkül 
lépve be a művészi fejlődés 
folyamába, — mint ugyanezen 
német műkritikus egy másik 
alkalommal ugyancsak a Frank
furter Zeitungban irta (1912 
február 14., 44. szám), — idegen 
hatást is befogad, természetes. 
Dass sie aber darüber hinweg 
sich selbst, dass sie Ungarn
fanden, wird ihnen ihren Platz in der modernen 
Kunst sichern. Ebben aztán nagy a jelentősége, 

szerinte, Rippl-Rónainak is, akire 
hatott Gauguin. De Gauguin 
francia és német követői plaká
tot csináltak belőle, Rippl-Rónai 
képeket, die organisches Leben 
haben. Darin steht er allein in 
der europäischen Kunst. Ezt 
pedig úgy érte el, hogy önmagát 
adja, magyar szivét, magyar 

25. ábra. Szinyei : Majális. 
(1873.) A Szépműv. Múz. 

tulajdona.24



érzését, s ez a lényeges, ennek a megőrzése minden 
bonyolult internacionális hatás közepeit. Ez a nemzeti 
elem az, ami európai értékké teszi művészetünket, 
mint azt az 1911-iki római kiállítás igazolta, ahol a 
festői tehetségek egész sorát ösmerték fel, dass 
manche andere Nation — irta volt a német kritika 
-— von viel älterer künstlerischer Kultur hinter dem 
jüngeren Volke zurücktreten musste. Ez a nemzeti 
elem, minél erőteljesebb, annál inkább alkal
mas arra, hogy nemzetközi értékké váljék, mert 
olyan színt ad művészetünknek, ami páratlanná, 
egyedülállóvá, egyetlenné teszi. Ez a titka Shake
speare, Rembrandt, Michel Angelo, Delacroix mű
vészetének is, a mi azt világértékké teszi, művé
szetük nemzeti színezete.

Kosmopolitizmus gyökértelenséget jelent, erő és 
hév, őszinteség és gazdagság nélkül valóságot és 
ezért értéktelen, mert hazug. Megtagadni, eltitkolni 
a magunk érzését, idegent cserélni és álformát 
ölteni : egyet jelent a halállal. Csak az őszinteség
nek, a maga lelkének és érzésének szabad formába 
öntése, a nagy művészet előfeltétele, a Petőfik titka, 
a nagyság, a világérték lehetősége.

A római kiállításon hiányzott Fényes és Rippl- 
Rónai. A berlini kritika mindkettőjüket rekriminálta. 
A Cicerone kritikusa főleg Rippl-Rónai távolmara
dását fájlalta, mert őt az új európai művészet egy 
markáns alakjának nevezi, der gerade uns Deutschen 
unendlich viel zu geben haben wird. (Cicerone 1911. 
423. 1.) Amit a magyar művészet az idegennek adhat, 
csakis nemzeti forrásból származhat. Ha már most 
megkeressük azt, ami a magyar nemzeti lélek alap
vető sajátsága, a magyar nemzeté, mely olyan sok
rétű és sokféle származású elemből tevődött össze, 
megkeressük azt, ami egybekapcsolja az itt élő sok 
népfajtát, magyarrá tette a Hunyadiakat, Zrínyieket 25



és Frangepánokat, de a Toldyakat, Budenzeket, 
Semmelweissokat, Korányiakat, Fadruszokat, Mun- 
kácsyakat, Marastonit és Canzit, Fényes Adolfot 
és Ignotust és Rákosi Jenőt, Zalát és Petőfit, Lotz-ot 
és Ballagit, Stroblt és Wekerlét stb. stb., az érzés 
áradó ereje az, amely minden korban jellemzi a 
magyart, a legkülönbözőbb árnyalatban és fokozat
ban. A magyarságnak ez a felszívó ereje világcsuda. 
Mert, hogy Nürnbergben Ajtós ötvös fiából Dürer 
Albert lesz, nem olyan meglepő, mint az, hogy az 
olasz Marastöni, a görög Lacataris a régi Pesten 
magyarrá lesz. Mikor Marastöni folyamodik a hely
tartó tanácshoz, hogy engedjék meg neki egy festő
iskola felállítását Pesten, többek közt ezt írja : 
»Éltem virágzó szakát Pozsonyban és Pesten töltvén, 
nem csoda, ha lelkem azon hő vágyat táplálja, 
miszerint e’ honban — állandóul megmaradhassak, 
’s tehetségemhez képest hasznosb polgárainak egyike 
lehessek ; és ezen bennem már rég keletkezett 
vágytól ösztönöztetve, ’s azon öntudattól vezéreltetve, 
hogy illy tetemes időnek e’ honbani eltöltése talán 
jogosít arra, miként magamat a belföldi művészek 
közé sorozhassam.» Lehet-e ezt meghatottság nélkül 
olvasni ?

Ennyi és ily sok forrásból táplálkozik a magyar
ság, hogy végül is hatalmas árrá dagadjon, melyet 
a beléje ömlő folyók színeznek. Ez a sok-sok 
árnyalat művészetünk jövendő gazdagságának biz
tosítéka. Igaza van Berzeviczy Albertnek, hogy 
»nem szabad nem magyar fajbeli honfitársainktól 
azt kívánnunk, hogy nemzeti kulturéletünkbe való 
beolvadásuk feltétele minden külön faji sajátossá
guk levetése legyen ; irodalmunkat is gazdagab
ban és változatosabban színezheti ezeknek a faji 
sajátosságoknak mint árnyalatoknak, a tárgyban 
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színbe való belévegyülése, mint ahogy a márványban 
szétfutó erek fokozzák színpompáját anélkül, hogy 
tömör egységének benyomását gyöngítenék.« (Búd. 
Hirlap 1914. febr. 9.) Ez a sokféle elem egy közös 
egységbe olvadva sajátos színt nyer, amit magyarnak 
érez a világ. Ez a sajátos szín, ismételjük, az érzés 
áradó heve, mely ott sir a tárogatóktól kisért kuruc- 
dalokban, kihangzik az érzéki hevében izzó Balassi 
dalából, felcsillog Petőfi képzeletének tüzes képeiben 
s Arany magába fojtott érzéseinek mélységében egy
aránt. A Kolozsvári testvérek prágai szobrának szen- 
vedelmes kecsessége, Mányoky színharmóniáinak a 
rokoko tört színeiből kiütköző erőben teljessége, — 
de Paál László sötét tragikus érzése és Szinyei 
derűs életérzéseinek ragyogó szinei, Munkácsy hatal
mas komor ereje, Székely Bertalan magába fojtott 
pathosza, Lotz dekorativ lendületének merész 
szárnyalása, Mednyánszky ködbevesző érzéstúl- 
tengése, Bihari humorának alföldies zamata, Zichy 
Mihály szatirikus szenvedélye, Fadrusz döbbenetes 
egyszerűsége, Csók István ragyogó színmámora, — 
mind-mind az áradó érzés heves lüktetése, a magyar 
művészet alapsajátossága, melynek minél gazdagabb 
változatosságban való kifejtése művészetünk feladata. 
Ahol ez az áradó érzés, a maga hatalmas erejével, 
szóhoz jut, — ott a keletiesen színezett magyarosság 
kifejezésre talált.

Ezt megfigyelhetjük művészetünk múltjában és 
jelenében egyaránt. Egybekapcsolódhatunk az európai 
művészettel, kell, hogy hatásokat befogadjunk, mert 
hiszen minden művészeti mozgalom egyetemes, a 
romanticizmus, klasszicizmus, impresszionizmus álta
lános volt európaszerte, ezeken belül azonban az 
emberi természet és képzelet sajátosan kettős (abs
trakt és konkrét) struktúrája is érvénybe lép, — 
de aztán az egyes nemzetek körében kiemelkedő TI



zsenik születnek, akik nagyságukat nemzetük erejé
nek fokozott kifejtésével érik el. Ezek hatnak aztán 
egymásra is, de mindegyik hoz valami újat, együtt 
fejlesztik magát a művészetet. Ebben a folyamatban 
szerepet játszani, kimagasló egyéniségek által a világ
kultúra csúcspontjait megalkotni, a művészeti 
mozgalmak jelentős tovább vivői közt szerephez 
jutni, egy szóval világ  művészetet csinálni: ime a 
nemzetek ambíciója, de ehhez csakis úgy jutunk el, 
ha nemzeti közszellemet teremtünk, melynek a zseni 

csak a leghatalmasabb kifeje
zője.

Csináljunk egy ellenpróbát.
Az 1901-iki müncheni nem

zetközi kiállításon Szinyei meg
nyerte a Majálissal a nagy arany
érmet és hatása elementáris 
volt. A fiatal müncheni művé
szekre erősen hatott, többek 
közt, saját vallomása szerint is, 
Leo Putzra (26. ábra), aki azt 
egy későbbi müvében, ami a 
Majálisban internacionális elem

volt, a tárgyat és a kompozíciót át is vette, de ami abban 
eredetien egyéni és így magyar volt, meg se közelí
tette, csinált belőle üres színfolt-harmoniát, csak 
elsekélyítette a magyar mester remekét.

Az ilyen hatás-befogadás felületes, merőben külső
ség, a művészet fejlődésére közönyös. A művészet 
értékének a nemzeti vonás a fokmérője, — a nem
zeti szellem kialakulásának feltételeit tehát elősegíteni, 
ismételjük, a köz feladata.

Ha volt valaha idő, mely a magyart ereje tudatára 
ébreszthette, a mai nagy és viharos idő az. Meg kell 
ösmernünk önmagunkat és tudatára kell jutnunk 
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foghatunk majd hozzá az új élet megteremtéséhez. 
Lehetetlenné kell tenni, hogy a viszonyok mostoha- 
sága magányba kergessen, munkakedvétől megfosszon, 
alkotó vágyától elűzzön olyan tehetségeket, aminő 
Ferenczy volt, vagy Madarász Viktor, aki fűszeresnek 
ment, vagy Gyárfás Jenő, akinek a Tetemrehivás végső 
jelenetét ábrázoló hatalmas alkotását,* — melynek 
kompozíciója és egyes alakjainak frappáns moz
gása nagyértékű, — sem az állam, sem a társadalom 
nem méltányolta s ő erdélyi magányába temetkezett, 
művészetünk nagy kárára. Még lehetetlenebbé kell 
tenni azt, hogy művészeink a Kunst geht nach Brod 
jelszó hatása alatt kivándorolva, a nemzeti művészet 
számára elvesszenek.

A háború alatt a művészet jelentős volta váratlanul 
új megvilágításba került. Nemzetgazdasági fontos
ságát ösmertük azelőtt is, de kulturális nagyságát 
most érezztük meg igazán. A háború iszonya
tosságai közt is a művészetet ért veszteségeken 
jajongott a leghangosabban a kulturvilág ! A háború 
után különben is a művészetek szokatlanul nagy 
értékelése szokott bekövetkezni. A görög művészet 
fellendülése a perzsa háborúk után következett be, 
az új élet szülte az új nemzeti tevékenységet és 
vele a nagy művészetet. A reneszánsz művészete 
is a welf és ghibellin-harcok befejezése után beállott 
gazdasági fellendülés és nemzeti élet idején virágzott 
fel. Shakespearet az az Anglia szülte, mely a spanyol 
armádia megsemmisítése után Erzsébet királynő 
dicsőséges uralkodása alatt nemzeti egyéniségét kezdi 
kifejteni. A rokoko-korszak Franciaországa XIV. 
Lajos után, hosszas vallásos háborúk befejeztével, 
szülte a Watteaukat, Chardineket, Fregonardokat. 
Németországban is a harmincéves háború befejez-

* A Szépművészeti Múzeumban. 29



tével kezdődött a művészetek és irodalom felvirá- 
gozása s ugyanazt látjuk az 1870-iki francia-német 
háború után, Francia- és Németországban egyaránt* 
Ennek oka az, hogy a háború alatt egységbe verődik 
a nemzet s ez az egység fontos, mert kell, hogy a 
zseni működése mögött egységes társadalom álljon, 
egységes érzéssel, áradó lelkesedéssel és nemzeti 
ideálokkal. Soha sem volt nálunk a művészi tehet
ségek olyan végeláthatatlan sora, mint most, csak 
a társadalom lelkes érdeklődésére van szükség és 
a művészi virágzás el nem képzelt fokára juthatunk.

Ez a feladat vár a magyar társadalomra. Meg kell 
teremteni művészetünknek azokat az életfeltételeket, 
melyek anyagi gondtól mentesitsék, hogy kizárólag 
hivatásának élhessen. Első feltétel : művészetünk 
erejének a felösmerése, a mai művészet istápolása ; 
ez a siker titka. A rokokó idején a francia társa
dalom menten felösmerte kora művészetének értékét 
s Watteau egyik legjelesebb műve képek közt válogató 
delnőt ábrázol, — nem régiségek közt turkáló, hanem 
a korabeli mesterművek közt keresgélő úrnő tipusát 
adta, — ez az együttérzés a francia művészet fel
lendülésének titka. Mikor Katalin cárnő Diderot-tól 
tanácsot kért, hogy lehetne Oroszországot kultúrában 
emelni és orosz irodalmat és művészetet fejleszteni, 
— Diderot azt mondta, hogy akkor lesz orosz 
művészet, ha »meg fogják becsülni és érdemök 
szerint jutalmazni a kiváló tehetségeket«. Ezt a 
tanácsot kell megfogadnunk nekünk is. Ránk fér. 
Szeretettel forduljunk művészeinkhez, — együttérez ve 
törekvéseikkel. Ezt az együttérzést kell kifejlesztenünk 
nálunk is. Gróf Andrássy Gyula a képzőművészeti 
társulat jubiláris gyűlésének elnöki beszédében ki
mondotta az én hitemet is: »Magyarországon külö-

* E kérdésről bővebben írt Hildebrandt, Krieg und Kunst, 
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nősen fontossággal bir a képzőművészet, mert a magyar 
különös tehetséggel bir a képzőművészetek iránt » 
Ezért vár a magyar társadalomra fölötte nagy hiva
tás a háború után, a várható anyagi fellendüléssel 
kapcsolatban.

Higyjetek a magyar művészetben ! Teremtsetek 
magatoknak művészi környezetet, mert a művészet 
nemesíti telketeket és gazdagabbá és tisztulttá for
málja azt. A környezet, a lakás, az otthon szeretete 
nemes emberré alakít, az otthont viszont a művészet 
teheti kívánatossá. Hány családi boldogtalanság végső 
oka a művészietlen, rút és rideg lakás? Kicsi okok 
gyakran nagy következményekkel járnak, az otthon 
különben is tükre a lakójának. Bemegyünk egy 
szobába, melynek nincs jelen a lakója és mint 
nyitott könyvből olvassuk az életrajzát, társadalmi 
állását, jellemét, hajlamait, titkos tulajdonságait. A 
bútor, a fal szine, a hangszer, az ottfelejtett zene
darab, a falon függő kép, a függöny redőzete, sző
nyegei, könyvei, szekrényének csecsebecséi, mind 
ékesszavú hirdetői tulajdonosuk lelkének. Az össze
állításban kifejtett ízlése múltjáról, őseiről, örökölt 
hajlandóságairól beszél. Elmondja egész élete fejlő
dését, a környezetét megismerem, ahol első ifjúsá
gát élte, a viszonyokat, melyek közé sorsa vetette, 
az embereket, kikkel barátkozott, a világot, melyet 
bejárt. A lakás mindenről tud, mindent elárul, amit 
egyszóval úgy nevezünk: ízlés. Egy hall, melynek 
tágas falát üvegfestmény borítja, melynek színpompája 
beragyog ott mindent, melyben — teszem — egy 
olyan kolorista zseni szólal meg, minő Iványi- 
Grünwald Béla, — egy ilyen hall egy egész életre 
szóló benyomást hagy hátra a szemlélőben, s hogy 
formálja át annak a lelkét, a ki benne él és figyel
heti folyton változó hangulatai szerint, változó mon
danivalóit. 31



Az a művészet, amely ilyen hatásokra képes, meg
érdemli, hogy jövőjével törődjünk, mint teszik azt 
a hollandok a maguk művészetével, melyet nem 
vártak be, míg a külföld elösmert, de megszerették, 
megbecsülték, spontán, a maguk Ízlésére hallgatva. 
Hágában egy napon azt kérdeztem a szálló portá
sától, melyik ott a legelső magángyűjtemény ? Meg
nevezett egy urat és én felkerestem. A portás nagyon 
melegen ajánlotta, több milliót érő festményeket 
látok ott. A gyűjtő kitüntető szívességgel fogadott, 
mindent rendre megmutatott, de csupa modern 
holland képet, Israels, Mauve, Maris, Neuhays, Breit
ner, Bock egész kollekciókkal szerepeltek. Ez volna 
a több milliót érő gyűjtemény ? Elmondtam a kétsé
gemet a gyűjtőnek, de az megmagyarázta, hogy 
ezeknek a festményeknek valóban nagy az áruk. 
A Könyves Kálmánnál is volt néhány évvel ezelőtt 
egy holland kiállítás, egy Israels-festményért elkértek 
80 ezer koronát (51. szám. Hazatérő halászok), egy 
kis Maris Willem-vizfestményért 14 ezer koronát 
(66. szám. Fehér tehén), egy Bockfestményért 16 
ezret (15. szám. Esti hangulat), — persze így csak
ugyan összejön a több millió. A hollandok meg
becsülik élő művészetüket, de példájukat követik 
aztán mások is, Angliában és Amerikában aztán 
piacot nyitottak a holland moderneknek. Londonban 
ott van a Holland House, mely kizárólag Israels, 
Mauve és társainak művészetéből csinál igen jöve
delmező exportot.

Ha mi megfogjuk becsülni a magunk művészetét, 
a világ becsülése nyomon fogja azt követni !

Készséges örömmel ösmerem el, hogy ezen a té
ren is nagy a javulás az utolsó időben. Nagyobb 
számmal keletkeztek magyar művészeti magángyűj
temények a fővárosban, részben folytatásai régebbi 
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27. ábra. Az Ernst-Múzeum Petőfi-terme.

ben olyanok, melyek tisztán a modern magyar mű
vészet szolgálatába állottak.

Kell-e külön megemlékeznem Ernst Lajos múzeu
máról, mely ugyan csak egyik részében magyar mű
vészeti gyűjtemény, de mint ilyen is a a legelső 
sorban áll, főleg a történeti festmények gazdag so
rozatával, a művészek önarcképeinek páratlanul ér
tékes példányaival (csak Székely Bertalan halhatatlan 
önarcképét emelem ki). (27. ábra.) A megboldogult 
Jánossy Béla is azok közé a lelkes műbarátok közé 
tartozott, akiknek 
élete szoros kap
csolatban állott a 
gyűjteményükkel, s 
mikor szerencsét
len viszonyok arra 
kényszerítették vol
na, hogy megváljon 
kedvenc képeitől, 
melyek a nagybá
nyai festők java al
kotásai voltak, in
kább megvált az
élettől. Kevésbbé egyoldalú Nemes Marcell nagysza
bású magyar gyűjteménye, s igen gazdag br. Kohner 
Adolfé s br. Herzog Lipóté, akik persze nem csináltak 
kizárólag magyar gyűjteményt, bár ebből a szempont
ból is kiválót alkottak. Mellettük igen jelentős Alpár 
Ignác, Breitner Imre, Majovszky Pál, br. Hatvany 
Ferenc, Bakonyi Károly, Wolfner Gyula, Glück Frigyes, 
Schiffer Miksa, s hál’ Isten már igen sokan mások 
gyűjteménye is, akik mellett többféle speciális gyűj
temény is alakul, az egyik kizárólag magyar minia
tűrt gyűjt, a másik kizárólag magyar biedermeiert, 
mások, mint Dr. Sonnenfeld Zsigmond, hazahoz
ták Párisból igen érdekes és sokirányú gyüjtemé- 33
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nyűket, úgy hogy a főváros művészetpártolása meg
indult.

Csak organizálni kell őket, szervezetbe tömöríteni, 
amiben a Szent-György-Céh igen becses szolgálato
kat tehet s tesz is, de betetőzi mindezt, ha a ma
gyar gyűjtők megérzik, hogy tőkebefektetésük igen 
értékes, hogy a magyar művészet világforgalmi érték. 
Ez a legközelebbi feladatunk.

Első lépés a standard emelése.
Gondoljuk meg, micsoda árai volnának egy francia, 

angol vagy német művésznek, a ki — mint Csók 
István — végig nyerte a világ minden aranyérmét 
(a háború alatt kapta meg az amerikai nagy arany
érmet), arcképe ott lóg az Uffizi-ben a világhírű 
mesterek arcképgyüjteményében, szóval aki világ
szerte elösmert nagy mester, aki Perlmutter-rel együtt 
szavazatot kapott a római százezer lirás díjra.

Mindez nem elég biztosíték a magyar gyűjtőnek, 
hogy Csók művei igaz értékek?

Az amatőrök biztonságérzetének fokozására tegyük 
meg a második lépést.

Exportot kell teremteni a magyar művészetnek. 
Az idegenek már látják, hogy művészetünk erre 
megérett; folyton jön a híre annak, hogy a németek 
várják a magyar festőket (Búd. Hírlap, dec. 18., 
Magyarok és németek című cikk). »Általános a véle
kedés, hogy ami magyar, az érdekes, tehát a magya
rokon múlik a közérdeklődést kielégíteni«, olvassuk 
egy berlini tudósításban. Nemrég Eucken, a nagy jénai 
filozófus, a Nobeldíj nyertese, itt járt közöttünk és haza
jövet azt mondta egy újságírónak : »A magyarság jövő
jének egyik feladata a magyar festészet istápolása. 
Önöknekpompásfestészetük van,a magyarságban meg
van ugyanaz a színekben való öröm, mint a franciában, 
ami például belőlünk teljesen hiányzik. Ezért nem 
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valószínűleg a magyarokat sem. Nos, — miért nem 
hozzák ide pikturájukat, miért nem csinálnak expor
tot beló'le, amikor oly nagyszerű talajra találnának 
Németországban?« (Világ, 1915, szept. 22). A német 
filozófusnak praktikus érzékére mutató megjegyzése 
mellett emlékeztetni akarok a nagy Andrássy Gyulá
nak, egy 1864-ben, a magyar képzó'művészeti társulat 
elnöki megnyitójában mondott következő szavaira: 
» A társulat végcélja elérni azt, hogy egykor Pest kebelé
ben láthassuk felállani a művészet utolsó iskoláját a — 
Kelet felé«. Nos, ez az iskola ma már fennáll, — csak 
meg kell nyitni számára az utat — Kelet és Nyugat 
felé.

A német kancellár egyik nagy parlamenti beszé
dében utalt arra, hogy köztünk és a Balkán és a 
közeli Kelet közt hatalmas híd épült. »A béke meg
kötése után ez a híd nem visszhangozza a felvonuló 
zászlóaljak lépteinek dübörgését, hanem a béke és a 
kultúra munkájának szolgálatába szegődik, (lilénk 
helyeslés.)«

A kultúra szolgálatát —hisszük^- nem fogja elhanya
golni az újonnan reorganizált magyar keleti kultur- 
központ, mely a magyar művészet szolgálatát bizonyára 
sietni fog programmjába vetni. Egyáltalán szer
vezni kell a háború után a ■ művészeti exportot, 
Berlin —München és Szófia—Konstantinápoly fiókok
kal, hogy ilykép a magyar művészet anyagi léte erős 
alapokon nyugodjék.

De ha csakugyan azt akarjuk, hogy művészetünk 
és iparművészetünk előtt megnyíljék a nagy világ, 
nem szabad arra várakoznunk, míg a világ jön hoz
zánk, hanem nekünk kell a világba menni.

A »Magyar Iparművészet« azon siránkozik, hogy 
miért nem szól Naumann a »Mittel-Europé«-ban a 
magyar művészekkel való egyesülésről, miért csak a 
bécsiek ily irányú törekvéseiről ? Mert Bécset ismerik. 35
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Bées a kölni Werkbund-kiállításon ott volt, külön 
házzal, Bées a háború alatt is kiállítást rendezett 
Berlinben, Bécsnek egész propaganda-irodája van, 
szervezete, rendszere és exportra van berendezve. 
Nálunk csak panaszkodni tudunk, de a társulatok 
ölbe tett kezekkel várják, hadd jöjjön a külföld — 
a csipkerózsáért.

Másrészt a külföld elöl is elzárkózunk. Immár évek 
óta nem láttunk a képzőművészeti társulatban idegen 
művészetet. Zuloaga, Klimt, Gauguin, Liebermann 
művészetét az Ernst-muzeum, a Nemzeti Szalon, a 
Művészház, a Könyves Kálmán mutatta be, — a társu
lat strucpolitikát űz, homokba dugott fejjel várja, 
hogy a számum elvonuljon feje felett, de ez meg
bosszulja magát művészetünkön. A hóbortoknak utat 
nyitunk, de a komoly fejlődési áramlatok elkésve 
és színüket hagyva jutnak el hozzánk.

Exportot a magyar művészetnek és európai egye
sülést, mert csak a nagy európai áramlatokban szó
hoz jutó, egyéniségét érvényesítő magyar művészet
nek van jövője, — akkor aztán nemcsak itthon, de a 
külföldön is.

Ezt az exportot szervezni kell, — bécsi mintára. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy — Bécscsel együtt. 
Kimondom nyíltan, nekünk nincs szükségünk Bécs
csel egy hajóban evezni. Nem kívánom az ellenséges 
súrlódásokat, de félek, hogy az együttmenés, a közös 
kiállítás, aminőket újabban a bécsiek szorgalmaznak, 
politikát jelent. Nem attól félek, hogy művészi sajá
tosságaink vallják kárát ennek a tervezett közösség
nek, de bizonyos, hogy a centralisztikus politikának 
kedveznénk vele. A bécsi minta más. A bécsi minta 
szervezettséget jelent. Önálló akciót.

Itt minden költség : tőkebefektetés, mely busás kama
tokat hoz. Ennek a kereskedelmi oldalát ideje volna 
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magyar világ főispánoskodásának bealkonyodott. Most 
szakemberre van szükség minden téren. A magyar 
művészet jövője többek közt attól is függ, kapunk-e 
szakszerű, kapunk-e becsületes és karakteres mű
kereskedést ?

Itt az állam és társadalom segítségére van szükség, 
a nagy vitális érdekek megóvása érdekében.

Hogy ez az export jó kilátásokkal szervezhető, 
bizonyság erre az, hogy az újtörökök felfogása a 
képtagadással szemben megtörött. Modern törökök 
maguk is festenek, művészközéppontokat szerveznek, 
s az arckép- és állatfestészet terén szép sikereket 
érnek el. Abdul Medzsid herceg tehetségét sokat 
dicsérik. Nyilvános épületeiknek figurális festmé
nyekkel való díszítését is megkezdették. Csak tem
plomaikban nem tűrik, a régi bálványimádás elleni 
ellenszenvből. Magánházaik festményekkel való ékíté- 
sének útja tehát elő van készítve. A magyar művé
szet terjedése a Kelet felé szép sikerekkel kecsegtet. 
Főleg ha sikerül művésznövendékeiket a budapesti 
akadémiára szoktatni, s a török és magyar festők 
kapcsolata így baráti és szoros lesz. Ezt egy kon
stantinápolyi magyar kiállításnak kell megindítani !

Itt is tanulhatunk a németektől, akik már 1908- 
ban alapították a »Gesellschaft für deutsche Kunst 
im Auslande« központot, rendeztek kiállításokat Ame
rikában, s közvetlenül a háború kitörése előtt szer
veztek Rimbault Diddin, a liverpooli képtár igazgató
jának vezetése mellett egy kivitelre összeállított kiállí
tást, mely persze dugába dőlt. De a német már is 
mozgolódik, az egyesület nem szűnt meg, csak szuny- 
nyad, s várja, hogy a háború után feléledjen ; főleg 
a Keletre támaszkodva (amibe persze minket is bele
értenek).

Das Hinaustragen des deutschen Gedankens — 
a jelszó. 37



A népeknek langsam, aber zielbewusst való meg
nyerése — az eszköz.

Ezt hirdeti az egyesület elnöke, Langhammer Károly 
tanár (Voss. Zeitung, Sonntagsbeilage. Nr. 43) és 
szava bizonyára nem lesz kiáltó szó a pusztában, a 
német kereskedő tudja, mit ér neki a szép szó.

Megértjük-e mi is a jelentőségét? Egységbe olva
dunk-e, közös munkába fogunk-e, a nagy cél : a 
magyar művészet érdekében ?

Az egységes nemzeti érzésben egybeolvadt magyar
ság művészetében fog világjelentöségre emelkedni. 
A mi kötelességünk megteremteni mindazokat a fel
tételeket, melyek a virágzás létrejöttét előmozdítják.

Melyek ezek a feltételek ?

38



Lechner Ödön nemes emlékének.

II.
A MAGYAR MŰVÉSZET — MŰVÉSZET LEGYEN. 

(ÉPÍTÉSZET.)
Alte Kostüme und alte Kunstformen 
nachzuahmen ist nicht historisch.

Der Rembrandt-Deutsche.

Az előbbiekben egy eljövendő új magyar világért 
való reménykedésünk között, rendíthetetlen hi

tünkről tettünk tanúvallomást, hitünkről, melyet az 
új magyar művészet erejébe, felkészültségébe és 
gazdagságába vetettünk. Csak félre minden kishitű
séggel, visszavonással, jámbor szándékaink lekicsiny
lésével, mely munkaerőnket csökkenthetné. A győ
zelmes Magyarország higyjen belső erejében, melyet 
annyi ellenséges külső körülmény ellenére is épen 
megőrizett, ez a nemzetté edzett, ez a sokféle fajból, 
de az ég és föld, a tradíció és a kultúra közössé
gétől egybeboronált nép, mely itt századokon át 
egymásra utalva sajátos ethossal biró egységgé ala
kult. Ennek az egységnek formai kifejezése az érzés 
áradó hevéből táplálkozik, költészetében és élet
módjában, festészetében és politikájában, világnéze
tében és hitében egyazon következetességgel meg
nyilvánulva. Mindennek, valami csak él és van e 39



földön, bele kell olvadnia ebbe az ethosba, — s hogy 
így lesz, bizonyság arra az, hogy — létezünk, hogy 
van egy magyar állam, hogy ebben az államban 
uralkodik egy közösség, melyet sajátosnak érez min
den idegen, s mi természetesnek, magától értetődő- 
nek, mert ahogy érzünk, úgy cselekszünk, mint ahogy 
öntudatlanul lélegzőnk, s lélegzésünk ritmusa a 
mienk, minket, csakis minket jellemző. Ebbe a lit- 
musba bele fog olvadni lassanként az új megisme
rések alapján kialakuló politikánk eredményekép 
minden széthúzó törekvés, egyéniségét féltő gonddal 
védelmező nemzetiség is, mert éppen ezt — az egyéni 
ízt — s annak fejlődési lehetőségét fogjuk nekik 
megadni és biztosítani, mert érdeke ez a közösség
nek, mely annál gazdagabb, minél többrétűbb, mely 
annál színesebb, minél több árnyalatú, mely annál 
formásabb, minél több levelű. Az összeségre kell 
néznünk: abból egy új nemzeti egyéniség — a ma
gyarság fog kiformálódni. A ki formálódó új magyarság 
lelke művészetében kap hangot. Milyen legyen ez a 
hang? Milyen legyen az új művészet formája? Mi 
legyen az új művészeti törekvés alapja?

Az általános felfogás az, — s ezt Lechner is hir
dette, — hogy az építőművészet volt mindenkor az 
összes művészetek anyja, fejlesztője.* Az úgynevezett 
szabad művészetekkel szembe helyezik a megkötöt- 
tet, s míg szerintük az előbbieknek célja önös, az 
utóbbié önzetlen, az élet szolgálata. Az építészet 
mindennapi életünk ritmikus r glalata lévén, min
dent magába foglal, de egyszersmind mindent 
megelőz.

Ennek a felfogásnak ellentmondani látszik két 
megfigyelés. Miért találkozunk úgynevezett szabad
művészettel, szobrászattal, festészettel jóval az épít-

* Lechner : Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz. Buda- 
40 pest, 1906, 15.



kezések előtt ? Ismeretesek a történet előtti korokból, 
francia- és spanyolországi barlangokból való rén
szarvas-karcolatok, de kisebb szoborművek is. Azon
ban már ezeket a barlangokat is díszítette a primi
tív ember, még pedig freskókkal és reliefekkel egy
aránt. Egy cogul-i (spanyolországi) barlang freskója 
(28. ábra) táncot ábrázol, valószínűleg vallásos szer
tartást, mert hiszen a legprimi
tívebb szociális erő, mely már 
a legelső és legegyszerűbb vi

29. ábra. Őskori állatalakok ; 
a Tue d’Audoubert-i barlang 
(Franciaország) falreliefje.

28. ábra. Barlangkori freskó. 
Cogul (Spanyolország).

szonylatok között élő emberi csoportozatot is egybe
kapcsolja, az ismeretlen erők feltételezésének vallásos 
megérzése, melynek kultuszával az emberiség legpri
mitívebb fokán is találkozunk. Ezt a barlang mélyét, 
mely vallásos szertartásainak a helye volt, freskók
kal díszíteni, ime már 20—30 ezer esztendővel ez
előtt belső szükségletének érezte a primitiv ember. 
Megfesti tehát a maga életének egy nevezetes emlé
két, a kultusztáncot, melyhez mély átélések és gaz
dag lelki élmények fűzték. De mi vezette a primitiv 
embert, mikor barlangja falába bivaly-reliefsorozatot 
faragott (29. ábra; mint a Tue d’Audouberti bar
langban? Totem-jelre kell itt gondolnunk? Avagy 
babonás ráolvasás volt csupán? A kívánt zsákmány 
szimpathetikus kifaragása a varázslás eszközéül szol
gált ?

Mindenesetre itt úgy látszik, hogy nem az építészet 
az alap, hogy a szabad művészetek függetlenül a 41 



42

nem létező épületből alakultak ki és fejlődtek tovább 
a maguk belső törvényei szerint. Ugyanez a jelenség 
figyelhető meg a XIX. század folyamán. Ennek a 
kornak ugyanis nem volt önálló építészete, a hiszto
rizmus átka alatt visszanyúlt a múlt stílusaihoz for
máért, bármilyen feladat elé is állította a szükséglet. 
Messze vezetne annak a kutatása, micsoda okok 
szülhették ezt a csodálatos lelkivakságot? A tény 
azonban önmagáért beszél. Újra eljátszották a histó
riát. Egy egész század bűnös ebben. Nem tudom, 
mentsége lehet-e az, hogy a sürü arkeológiai felfe
dezések, a történeti érzék fellendülése, a múlt kul
tusza megeste a társadalom érzés- és gondolatvilágát, 
s a történeti regényt és drámát, de egyszersmind a 
régi stílusok rajongó szemmel való tanulmányozását 
idézte elő. Egy Goethét is meg tudott ejteni. Nem 
csoda, hogy a kor legkiválóbb építőművészeit is 
szolgálatába fogta, akik zsenijükkel szolgálták.

Egy séta a modern városokban, s előttünk álla
nak ezek a nyakatekert észjárásban fogant, sokszor 
nagyszerű alakítások. Egy félszázad múlva senki sem 
fogja humoros érzés nélkül olvasni, hogy volt kor, 
mikor azt hirdették, hogy múzeumot görög stílusban 
kell építeni, amint a londoni British Museummal 
Robert Smirkes tette (30. ábra), a berlini múzeum

mal Schinkel, mert 
a görögöknek is volt 
művészetük. De nem 
volt-e az egyptomi
aknak és az asszí
roknak is, miért ép
pen a görögökhöz 
fordulni ?

Hirdették, hogy 
katholikus templo
mot gót stílusban30. ábra. British Museum.



31* ábra. A fogadalmi tem
plom. Bécs. Ferstel műve.

kell építeni, mint Ferstel tette Bécsben a fo
gadalmi templommal, a freiburgi székesegyház szel
lemében «utánérezve» (31. ábra), de nem tudott álta

lános helyeslésre találni, mert 
hiszen a román és a reneszánsz 
és a bárok is épített templomot 
és az áhitat érzését mindenik 
belevitte, még a kecses rokokó
művész is, az egyptomiak hatal
mas, az asszírok kolosszális tem
plomhatásairól nem is beszélve ! 
Vignon a párisi Madeleine templo
mával bebizonyította, hogy a ke
resztényérzés a görög oszlopren
dekkel nem áll ellentétben, hiszen 
ez a peripterális templom, amely
nek derűsen majesztétikus ha
tása állítólag a görög vallásfilo

zófia kisugárzása, a katholikus vallás miszticizmusá
hoz is hozzá simul. Csak éppen a mi korunk stí
lusa ellenkeznék véle?

Ha volna a mi korunknak stílusa !
Hirdették, hogy az olyan tisztára modern fel

adat, mint egy parlament építése, nem térhet ki az 
elöl a szükséglet elöl, hogy formanyelvét a gótiká
ból vegye. Angliá
ban Pugin a gotic 
revival vezére, ezt 
a nemzeti becsület 
kérdésének mondta, 
mert a parlament az 
ősi jog, az ősi pedig 
a gótikus szellem
ben leli szimbólu
mát. Kénytelen volt 
ennek a felfogás- 32. ábra. Az angol parlament. London. Barry műve.



nak a reneszánszoskodó Barry, a londoni par
lament építője is engedni (32. kép) s most gótikus 
stílusú parlamentben vitáznak az angol képviselők, 
noha ez az ősi szellem nem érzik ki határozataikból, 
melyek egyremásra adják fel az ősit, legújabban az 
angol önkéntes katonáskodás elvét, melyre a viszo
nyok rákényszerítették őket, minden hagyományos 
gótikus szellem ellenére. Már Németországban nem 
az ősi — germánnak hirdetett — gótikához fordul
tak a parlament megépítésénél, mint nálunk, tisztára

33. ábra. A német parlament. Berlin. 
Wallot műve.

34. ábra. Opera. Páris. 
Garnier müve.

bécsiesen gótikus ízzel, Wallot reneszánsz formákkal 
játszva alakította a berlini parlamentet (33. ábra), 
rést törve azon az elven, hogy az ősi megőrzése a 
fontos, hiszen mi az ősi a német szellem szempont
jából ezekben az olaszos reneszánsz alakításokban?

Hirdették, hogy a modern színház minden kétsé
get kizárólag csak a nemes reneszánsz formákból 
nyerheti monumentális megoldását és a párisi Opera
házra, mint perdöntő értékű bizonyítékra hivatkoz
tak (34. ábra). Nagyon természetes, hogy igen sokan 
nyomába léptek, a bécsi Van der Nüll és Siccards
burg, a budapesti Ybl s a dresdai Semper, míg jött a 
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alkalmazásával igazolták, hogy a nemes monumen
tálitásra való törekvés nem lényeges jegye a teát
rumnak, a hivalkodás tanyájának.

Hirdették, hogy a börzét ugyancsak meg kell neme
síteni, s mi alkalmasabb erre inkább, mintha valamely 
pogány templomot másolunk le. mint tette ezt Brog
niart a párisinál, ahol a római Vespasianus-templomhoz 
fordult (35. ábra). De a berlini Hitzignek más volt a 
véleménye, ő a reneszánszhoz ment vissza, mert hiszen 
Mammon-istent nem kell éppen templomban imádni.

35. ábra. Börze. Páris. 
Brogniart műve.

36. ábra. Igazságügyi palota. Brüsszel. 
Poelaerts műve.

Hirdették, hogy a nagy történeti múlttal dicsekedő 
városok csakis históriai stílusban építhetik fel vá
rosházaikat, s így tett Schmidt Bécsben, noha az a 
bécsi építőművész, aki a barok-kor idejében kapja 
vala e feladatot, aligha törődött volna ilyen történeti 
meggondolásokkal, és bátran belefogott volna a 
maga kora stíljének kimondottan modern alakítá
sába.

Ezzel a bátorsággal azonban még olyan jeles mes
ter sem rendelkezett, aminő Poelaerts volt, a brüs
seli igazságügyi palota építője (36. ábra), bár ő sza
badon kombinálta a régi hisztorikus formanyelv ele
meit és oszlopos kupolát kevert ó-asszir hatásokkal 
egybe. 45



Szántszándékkal kerestem ki mindig az aránylag 
legjobb példákat, mert hiszen ezek mind művészi 
alkotások, csak a szellem, melyben foggantak, volt 
— a kor tévelygő gondolkodásának hatása alatt — 
groteszkül téves. Mit tudtak volna ezek a nagy mű
vészek alkotni, ha zsenijük szabadon szárnyalhatott 
volna ? ! De a kor a hisztoricizmus tévtanából nem 
tudott kiszabadulni. * Nem csoda, hogy ilyen ész
járással a legfurcsább csodabogarak kerülhettek ki
vitelre, hogy Jerome herceg 1857-ben párisi palotá
ját pompeji-i stílusban építtette, nem is beszélve arról, 
hogy egész házakat másoltak le, hogy kapukat és 
pártázatokat kopiroztattak, ablakkereteket öntettek le, 
még pedig mindeniket más-máshonnan véve, mond
ván, onnét veszem a szépet, ahol lelem. Pedig ez a 
lopkodás oly izléstévelygés, mely már közel áll a 
komikumhoz. Csakhogy egyszerű és kényelmes el
járás és nagyszerű jövedelmű ipar. Európaszerte 
egész gyárak ezekre a bútor- és házrészleteknek olcsó 
anyagokban való kopizálására voltak és vannak be
rendezve, melyek nem találnak semmi erkölcstelent 
abban: mások gondolatainak eltulajdonításával üzle
teket csinálni.

Íme a hisztorizmus gondolatszövedéke és követ
kezményei. Ez a XIX. század örök szégyene. Nem 
volt önálló építészete, kapkodott fűhöz-fához, európa
szerte, s így természetesen nálunk is. Nálunk is anti- 
kizáló a muzeum, román a járásbíróság, gót a par
lament, reneszánsz az opera, bárok a Vígszínház,

* „Ki élte jobban bele magát a gót stílusba Steindl- 
nél ? És minden zsenialitása és sok kiválósága dacára, ki meri 
parlamentjét a nagv gót művészek mellé helyezni ? Nálunk 
még sokan, de külföldön már kevesen ; de nemcsak Steindlt, 
de Ferstelt, Schmidtet, Barryt sem. Világraszóló nagy tehet- 
ségek bénultak meg az utánzás, stilus-ismételgetés lítvesztő- 

4o jében/‘ Fieber Henrik, Modern művészek. Budapest, 249. 1. 



ampir az igazságügyi minisztérium s ami körutain- 
kon is ott állanak a fiók-Palladiok, a Strozzi-kópiák, 
Budán a dogepaloták és a stílusok egybekapcsolásá
val alakított bérpaloták. A XIX. század e lelkivak
sága, mint feltartózhatatlan ragály, elter’edt minde
nütt. Ez a maskarába bujtató építészet foglalja egybe 
a modern ember életének ritmusát?

Azt látjuk, hogy a szabad művészetek, szob
rászat és festészet — épúgy mint a kezdet-kezdetén, 
a barlangkori művészetben, — építészeti alap nél
kül alakultak ki a múlt században és fejlődtek és füg
getleníteni tudták magukat a hisztorizmus maskaráiba 
menekült építészettől és külön való életet éltek, kiváló 
mesterek művészetében. A XIX. századnak festészete 
és szobrászata eredeti és önálló fejlődésen ment át. 
Az igaz, hogy csak az az ága, mely nem volt hely
hez és építészeti háttérhez kötve, mert a monumen
tális és ornamentális művészetek, az építészet satnya 
és önállótlan voltát igenis megsínylették, szinte el- 
csenevésztek miatta. S ez a jelenség újra igazolja, 
hogy a művészet kettős iránya, mely két képzelet- 
strukturán alapszik, egymással poláris ellentétű, mert 
létérdekeik mások és ellenkezők. A barlanglakók 
művészetében az abstraktan monumentális törekvés 
oda volt kötve a barlang falához, mely nekik a 
szakrális építést pótolta, s kezdetleges kísérletezé
seknél alig lehetett egyébb. A fejlődés a barlangtól 
kunyhókba, házakba, templomokba menekülő mű
vészetekben, évezredek hosszú során át ment végig, 
mindig a kor szükségleteit és érzés világát kifejezésre 
juttató építészeti formákhoz simulva. Csak a XIX. 
században, amikor a kor érzésvilágát és szükségle
teit nem is igyekeztek egyenértékű építészeti tor
mákba önteni, hanyatlott le a monumentális díszítő 
művészet, melynek életerejét és fejlődéslehetőségét 
megölte a hisztorizmus, mely azt kívánta, hogy a 47



fürge képzeletű festő és a nagy érzés hevületével 
viaskodó szobrász, a mindennapi élet szükségleteit 
kielégíteni köteles iparművész múlt és halott, mert 
más viszonylatok közt kialakult régi formanyelveken 
beszéljen, pláne teremtsen, mint kenyéradó gazdája, 
az építészet. Kielégíteni ezt a felfogást a Baudry-k 
tudták. A Puvis de Chavannes-ok sorsa keserves 
küzdelem !

Pedig időközben nemcsak új szükségletek, de új 
anyagok és vele együtt új szerkezeti feladatok is 
keletkeztek, a vas és beton és új szociális alakulatok, 
melyek az új anyagok felhasználását követelték. A 
modern élet újabbnál újabb feladatokat teremtett, 
jöttek a pályaudvarok, kiállítási csarnokok, pósta- 
és távirda-épületek, fogadók, gyárak, vizet, fényt és 
erőt szolgáltató telepek, áruházak, bankok, egyleti 
házak, közművelődési és vigalmi paloták, hangver
senytermekkel, vendéglőkkel és kávéházakkal, mely 
új problémák, új megoldásokat követeltek, új szer
kezeti lehetőségek állottak elő az új anyagokból, 
főleg a franciák által kitalált vasbetonból kifolyólag. 
Pontos számítások ismertették a vasszerkezetek op
timumát. a nehézségek megszűntek, a vas tartó, 
kötő és hordó erejét mérnöki kiszámítások végezték, 
az építésznek mindezzel számolnia kellett.

A hisztoricizmus hamar kész volt a felelettel : Az 
új szerkezetet meg kell szépíteni. Művészivé kell 
tenni azáltal, hogy a történeti stílusokba öltöztetjük. 
Metzben — teszem — román stilt nyert az indóház, 
a vasúti jegyemet egy keresztfolyosóban válthatom 
meg, málhámat egy kriptábaní adhatom fel. A mű
egyetemi archeológiái tudást ilykép egy újabb lep
lezésre használták fel. Míg a régi stílusok a szerke
zeten épültek fel és a természet erőit nem hogy 
leplezték volna, de ellenkezőleg éreztették, sőt hang- 

48 súlyozták, addig az újkor az új szerkezettel nem 



tudván bánni, nem is kutatta lényegét és lelkét, ha
nem eldugta, eltitkolta és jöttek alkotások, ahol a 
dísznek semmi szerkezeti szerepe nem volt, minden 
ráragasztott, odabiggyesztett, egymásrahalmozott, 
merő oszlop- és párkányerdők, pillérek és kupolák, 
ok, cél és értelem nélkül.

Ez a leplezgetés sikerült az építészetben, de nem 
sikerült az iparművészetben. Ott mihamar kibújt a 
szeg a zsákból. A házát az új építő' nem bánta, ha 
palazzonak képezi is ki az építész, de az ágyában 
ő akart aludni és kényelmesen, az Íróasztalánál, az 
ebédlőjében, fogadószobájában, életmódjának felté
teleit, a modern higiéné követelményeit respektál- 
tatni akarta. A cél- és anyagszerűséggel, a szerkezeti 
elem hangsúlyozásával először az iparművészek kí
sérleteztek és onnét jöttek át az elvek az építészetbe 
is. A feladat itt sokkal nehezebb, de kétségtelenül 
ez az egyedül helyes út. Előbb a ház és aztán a mi 
belé való. De az építésznek viszont abból kell kiin
dulnia, hogy mi jön a házba, belülről kifelé kell 
építenie, az otthonból, a szükségletekből, az élet
módból kell elindulnia, hogy aztán megtalálja az új 
feladat elvont szépségeit, melyek szerkezeteken 
alapuló stilusformákká váljanak.

Hangsúlyozzuk, hogy ez minden stilusformánál így 
volt. A görög stílusban a szerkezeti gondolat a víz
szintes elem függőleges támasztása, ami az oszlophoz 
vezetett. A román stílusban a szerkezeti gondolat a 
boltozat, melyet a gótika csúcsívbe emelt fel. Egy- 
egy ilyen alapgondolat, végső következményéig el
gondolva, a megoldások egész rendszerét szülte. A 
szerkezet tehát a stilus alapja, még nem stilus ugyan, 
de viszont nincsen stilus szerkezeti gondolat nélkül. 
Mi az új szerkezeti gondolat, melyre a modern épí
tészetet alapítani kell? A vonalra felépített művészet 
ez, a vasbetonnal hatalmas tereket átfogó vonal át- 49
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szellemesítésének feladatával küzd az új művészet ; 
az abstrakt vonal kifejező lehetőségeinek kutatásával 
foglalkozik, még pedig megszabadulva a történeti 
stílusok formanyelvétől. Egy új formanyelv terem
tése a feladat. Ez a nyelv az anyag leikéből lelken
dezett legyen, az anyag titkait felszínre hozva, legben
sőbb érzéseit felkutatva. Azt kutassa, amit a vas
beton érez, ha hajlítják, emelik, statikus erőjátékait 
kutassa, amint a nyomás domborodást, a húzás ho- 
morodást idéz elő, amint a formák ezeket a szerke
zeti mozzanatokat kiemelik, hangsúlyozzák, meg
merevítik, közvetlenül éreztetnie kell az anyag moz
gását, a hajlást, növést, emelkedést, nyújtózkodást s 
ezekből a naturalisztikus elemekből kell megszületnie 
az új abstrakt formanyelvnek. A vasbeton-konstruk
ciókra alapított új művészet persze nem lehet kizá
rólagos, nem mellőzheti — épp a vasbeton sajátos 
egyoldalúságai miatt* — a másfajta épitő elemeket 
sem, mert új feladatok kínálkoznak a harmonikus 
egybekapcsolások révén előálló szerkezetekben, azok 
megoldásában, kiképzésében és művészi átszellemesí- 
tésében is. Az építészetben most minden forrong. 
Tehát él.

És mi most tanúi vagyunk ennek az új alakulás
nak, melynek egyik első szellemi vezére, nemcsak 
nálunk, de az egész világ számára Lechner Ödön 
volt, mert ő volt az, aki arra a forrásra mutatott rá, 
mely az új formák legtermészetesebb megnemesíté- 
sére fölötte alkalmatos — a népművészetre. Ez egy

* „Le fer est un support, ce n’est pas une surface ... le fer 
fait bien mieux, que de modifier l’architecture: il la sup
prime . . . Parce qu’il permet tout, il n’ordonne rien . . .“ — 
Ime a vas ellen fölhozott vádak (De La Sizeranne, L’Esthe- 
tique de fer) de azért a vas-építés, a maga nagy dimenzióival 
és még nagyobb térteremtö képességével, monumentális ha- 

->v tású lehet. (A. S. Meyer, Eisenbauten, 184. 1.)



világművészeti alap, mert a német és angol, a francia 
és olasz egyformán felhasználhatja, persze mindenik 
a maga népművészetéből merítve ihletét, ilyképp az 
internacionális szerkezeti alapnak nemzeti ízű forma
nyelvvé való nemesítését hozhatja létre. Már Feszi, 
a Vigadó zseniális megteremtője, gondolt erre és 
felhasznált igen sok népies magyar elemet ornamen- 
tális díszként, melylyel históriai emlékekben gazdag 
szép művét át és átitatta. De Lechner Ödön mind 
tisztábban látta a feladatot és a célt és mind vilá
gosabban ismerte fel a megoldás eszközeit. Amíg 
első kísérleteiben keleti hatásokat olvasztott művé
szetébe. később mind kizárólagosabban a magyar 
népművészetből vette formanyelvének elemeit, ilykép 
remélve magyarossá tenni a modern — internacio
nális — építészetet, melyet színessé tett a keramika 
gazdag bevonásával, a mi magyaros hagyomány. 
Wagner Ottó újabban csak a modernséget, a rideg 
célszerűséget ismeri el ideálnak, noha azelőtt a 
nemzeti elemet követelte ő is a modern művé
szettől* Az osztrák művész Pálfordulása annál 
furcsább, mert éppen az ő művészete — kimon
dottan osztrák. Azaz művészetében — szem
ben a porosz nehézkességgel — van grácia, van gá
láns kecsesség, nőies zamat — amit maguk az osz
trákok — példa rá Müller Róbert — tipikusan 
osztrák sajátságnak éreznek.**

Szóval van nemzeti művészet. Tovább menve, ki- 
érezzük a nemzeti sajátosságot, ha a német és az 
angol építészetet összevetjük, mert noha germán 
mindkettő, mindegyik más.

Más az a nyelv is, melyen Lechner megszólalt, 
mely visszhangzik az újabb magyar építészetben is

* Moderne Architektur, 81. 1.
** Oesterreich und der Mensch, 32. 1. 51



állandóan és egyre erősbödve ; nem Lechner egyéni 
sajátosságaiban (ez kopizálásra vezet, ami művé
szieden !), — de szellemében, ami Lechnernél a né
pies ornamentika vonaljátékának monumentálissá való 
leegyszerűsítésében áll.

íme egy példa : néhány kapu. A kapu különben 
is az épület igen jellemzó' része — középpont, mely 
összefoglal, vagy kiindulás, mely eligazít —, de akár 
így, akár úgy fogja fel a művész, ritmikus tagolása 
nem lehet közömbös. Kell, hogy az épület stíljének 
összes elemei benne visszhangozzanak, A népies 
építkezéstó'l a monumentális stílusig a kapu szerepe 
döntő.

Az iparművészeti múzeum kapujából indulunk ki 
(37. ábra), ezt maga a mester még erősen indusnak 
mondotta,* nem baj, a magyarság keleti eredetére 
mutat vissza, ornamentikánk forrása ez, Lechner mű
vén is az ornamentális dísz és vonalának hajlásai 
dúsan játékosak. A postatakarékpénztárnál már nyu- 
godtabbak a vonalak (38. ábra), már harmónába 
verődtek a pozsonyi kápolna kapujánál (39. ábra). 
Úgy áll ott a kapuban a mester, mint aki a maga 
küzdelmes és szomorú múltját siratja ! Pedig nincs 
ezen mit siratni. Nézzük csak mint szökött sudarba, 
minő gazdag örökséget hagyott hátra a mester : 
tanításában. Figyeljük meg fiatalabb építészeink alko
tásainál a kapualakítást. A turini kiállításon (40. ábra) 
Pogány és Töry a nomád sátor kontúrvonalából épí
tették föl csarnokukat, a főbejárat nagy harcisisak
hoz hasonló, sárgarézből való kupolával fedett veszt 
tibulum, jobb- és baloldalán marcona Hadúr-alakok 
állanak, csupa szín minden, a lábazat eozin-lemeze, 
a figurák grés-je egyaránt. Az arányok komorsága 
fojtott hangulatot terjeszt.

52 * A Ház, IV., 346. 1..



Színben nemes, formában nyugodt, a Nemzeti Sza
lon kapuja (41. ábra) a Vágó Testvérek műve, ritmi

kus mozgásá
ban nagy len
dület, tagoltsá
gában magya
ros rend, egy
ség, érzéski
törés.

Rokon ezzel
Maróti velen
czei kiállítási 
házának kapu
ja (42. ábra), és 
Árkay Aladáré 
is (43. ábra), 
aki a fasori 
ref. templom 
kapuján a színt 

tette uralkodóvá, amint körülöleli, letakarja a túlnagy 
síklapot, mely a bejárat fölött elterül, míg a kapuív 

hajlása majesz
tétikus érzést 
fejez ki.

Jámbor és
Bálint a deb
receni megye
ház kapuján 
(44. ábra) elő
kelő nobilitás
sal, szűkszavú 
egyszerűséget 
képeznek ki, 
míg Komor és 
Jakab Maros
vásárhelyt az

37. ábra. Lechner : Az ipar
művészeti muzeum kapuja.

38. ábra. Lechner : A pos
tatakarékpénztár kapuja,

39. ábra. Lechner: A po
zsonyi gymnasium kápol

nájának kapuja. 53
*40. ábra. Pogány és Tőry : 
A turini kiállítás magyar 

pavilonjának kapuja.
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egész fronttal dolgoztak (45. ábra), de ez építve van, 
egymásból és egymásba szakad minden, erőben 
gazdag egységgel.

Lajta Bélának Vas-utcai iskola-kapuja (46. ábra) 
nem hajlong, ellenkezőleg csupa egyenes vonal, egy
másra rakás, egymásmellé állás, rend, egyszerűség 

és igazság. Az iskola szimbó
luma. De amellett, hogy kon
struktive egyszerű, színben és 
díszben igen gazdag. Csupa áradó 
hév lappang ornamenseiben, 
melyek felkúsznak oszlopainak 
síklapjaira, rendbe sorakoznak, 
hogy a középen egyesüljenek, 
mögötte kivirágozzanak, a keleti 
érzés hevében izzóan. Ez a dísz 
nem járulékos, de belső lényege 
annak, ahová kerül, itt az osz
lopnak, mely most kapufélfa és

benn az épületben a termek, ajtók, falak és esz
közöknek, melyeknek immanens részei a díszek, mint 
az indusok templomainál.

Íme a kapualakításoknak 
egész sora, az egyazon fel
adatnak ime mennyi meg
oldása, mind más és mind 
mégis egyazon érzés szü
lötte, azt a ritmust érezzük 
ki belőlük, amelyet Lechner 
ütött meg, de amelyet ő 
is a magyar népi művé
szetből hallott ki és amely
ritmus folyton változva, egyre nemesedve, mindegyre 
egyéni színt nyerve, de folyton egyazon hangnemben 
maradva, valamiféle közös érzést juttat kifejezésre. 
Ez az érzés az áradó hév, a belső mozgás ereje, a

42. ábra. Maróti: A velencei 
magyar ház kapuja.

41. ábra. Vágó Testvérek : A 
Nemzeti Szalon kapuja.



magyar művészetnek, lírának, drámának, szónoki 
beszédnek, de a dalnak és életritmusunknak is erőt 
adó forrása. Ez csak 
egy példa, de épen 
úgy végig elemez
hetnők a modern 
magyar építőművé
szek alkotásait más 
szempontból is, az

43. ábra. Árkay : A fasori 
ref. templom kapuja.

44. ábra. Jámbor és Bálint : A debreczeni 
megyei székház kapuja.

45. ábra. Komor és Jakab : A 
marosvásárhelyi közműve

lődési ház kapuja.

eredmény 
csak az len
ne : itt egy 
új s magya
ros törek
véssel ál
lunk szem
ben, mely 
a magyar 
és keleti né
pies orna
mentikából táplálkozik, és azt 
megnemesíti. Ne féljünk attól, 55

46. ábra. Lajta : Iskolakapu 
a Vas-utcában.



amivel Feszit és Lechnert akarták agyonütni, a 
keletiesség vádjától. Művészetünknek van is, legyen 
is keleti íze, amint van költészetünknek is, amint 
keleti nyelv a magyar nyelv is. Nagyon jól mondta 
egyszer Lechner: «A mi nemzeti ruhánk a pom
pás díszruha, a mi zenénk a cifrázástól ékes cigány
zene, a mi ételeink nehezek, fűszeresek. A magyar 
képzőművészetnek is az a jellemző vonása, hogy 
bujább, színesebb, temperamentumosabb, gazda
gabb, mint a nyugati népeké. A franciák könnyű 
ételeket esznek s a művészetük is olyan, mint a 
táplálkozásuk : finom, könnyű és kecses, még ott is, 
ahol monumentális és badarság az, ha mi ebben 
akarunk versenyezni velük.» (Naplómból). Ha vala
hol, épen az építészetben volt a kezdeményező a 
Kelet. A kupolától kezdve a gótikus szerkezetig, 
mindig a Kelet találta ki az új formát. Az új kuta
tások, jelesen Strzygowski tanításai folytán kezdjük 
mind tisztábban látni a keleti, elsősorban a hozzánk 
közel álló iráni művészet formavilágát, díszítő művé
szete szellemét, s ennek a megösmerése létkérdése 
a magyar építőművészeinek. A háború után nagy 
arányú kutatások fognak megkezdődni, a turáni tár
saság, de általán a magyar műtörténet — ép az élő 
magyar építő és díszítő művészet érdekében — kell, 
hogy részt vegyen ebben, hogy kikutathassa a keleti 
építészet legbensőbb lényegét, melyet eleven erőként 
felhasználhat.

A mi nemzeti feladatunk hivatásszerűsége épen 
az, hogy átmenetül és közvetítőül szolgál a Kelet 
és Nyugat között, ahogy ezt már Szent István kirá
lyunk felösmerte és történelmünk egész folyamatán 
kitartottunk mellette. Nem lehetünk sem nyugatosok, 
sem keletiesek : magyarokká kell lennünk. Szolgailag 
Bizáncot követni, mint az oroszok tették, minekünk 

56 nem szabad, de germánná vagy franciákká lennünk



47. ábra. Bharhati rom. 
India.

nem lehet. Nyelvünk szellemét kövessük az építé
szetben is s ezért nézzünk a nap felé, mint Lechner 

tette, amikor Indiában leikéhez 
közel álló művészetet ösmert fel, 
melynek stilje épen ellentéte 
a csupa szerkezethangsúlyozás
ból álló nyugati formáknak, 
ellenkezőleg, a keleti művészet 
abstrakt ornamensekkel hinti 
tele a szerkezeti elemeket is, 
melyek szinte önálló életet él
nek, magukért vannak. A görög 
oszlop a hordás eszméjét tes
tesíti meg, s mivel ez a feladat 
minden oszlopnál ugyanaz, egy- 
egy temploma minden oszlopát 
egyformává tette. Az indus tem

ploma minden oszlopát szeretné 
más és másként alakítani (47. 
ábra), de díszíteni mindeniket 
más-más ornamenssel díszíti, 
mert képzelete szinte dúskál, 
játékos örömmel, a díszítő ele
mekben. Az oszlop, mely kapu
zatait tartja, külön életet él (48. 
ábra), megsokasodik és fantasz
tikus, színben pompázó díszbe 
szökken, él és mozog, hajlik és 
roskadozik díszes terhe alatt, az 
érzés lángoló hevének súlyától 
görnyedezve, ki-ki ugorva, majd 
rendbe állva, mert belső, fojtó 
érzések hevítik, a délvidéki nap 
forró levegőjének buja hangu
latában . . .

A mi nyelvünk szelleme közel 48. ábra. A Surya mudherai 
templom Indiában. 57



rokona ennek a virágos stilnek. Az érzés áradó heve 
ömlik rajta is át. Ez a magyar művészet alapsajátossága 
is, melynek minél gazdagabb változatosságban való 
kifejezése művészetünk feladata. Ennek a szellemében 
kapunk olyan nemzeti művészetet, mely világművé
szetté válhat, mert eredeti, mert nemzeti. Az előbbi 
fejezetben ezt festészeti példákkal demonstráltam, 
ime möst építészetünk megfigyelésénél is ide jutot
tunk el.

Az érzés áradó heve azonban, mely ornamensbe 
szökken, kell, hogy törvényszerűségben jusson rend
hez. Ez a törvényszerűség a szerkezettel való kap
csolatában nyilatkozhatik meg. Itt van az ugrópont. 
Nekünk díszért — mint Lechner tette — le kell 
szállnunk a néphez, amely századokon át megőrizte, 
fejlesztette és alkalmazta a maga keletiesen szép 
díszítményeit. Miként Petőfi és Arany tették a nép
dallal, meg kell tanulniok építészeinknek, miként 
gondolkozik ornamensben a magyar, hogy kapcsol, 
hogy díszít, hogy helyez el, hogy hangsúlyoz, hogy 
emel ki, hogy hagy üresen síkot, egyszóval az ala
kítás, a teremtés módját kell kitkutatniok. «Nem 
másolni kell az antikot, — mondotta egyszer Rodin, — 
de úgy dolgozni, ahogy ő dolgozott.» Nem másolni 
kell a népművészetet, de úgy alakítani, ahogy ő 
alakít.

Ha ezt tesszük, egyszerre kitűnik, hogy a nép 
a díszszel nem bánik szabadon, kénye-kedve sze
rint, de törvényszerűségeket alkalmaz. Nála a dísz 
csak mint hangsúlyozás szerepel, mihelyt sallanggá, 
lényegtelen elemmé tesszük, a népiességgel, de a 
modernséggel is ellenkezésbe jutunk. A népművé
szeti elemeknek logikus alkalmazása a fontos, ahol 
azok túlterjengenek, ahol például »hosszú varrottas 
sávok futnak le a falakon s az ablakokat vakolat- 

58 csipkék szegik körül«, s a kézimunka-motívum ily- 



kép felnagyítva, otrombává válik:* ott baj van, ott 
üres játékká sülyesztettük le művészeti törekvésünket.

Ezek olyan igazságok, melyeknek belső erejük van 
és amelyeknek győzniük kell ; magával fognak so
dorni ezek minden ezzel ellenkező tévtant és áltö
rekvést. íme csak a napokban magában a Mérnök- 
és Építészegyletben Kertész Károly Róbert a nemzeti 
építőművészet mellett foglalt határozott állást, a 
népművészetnek tanszéket követelt a műegyetemen, 
s Lechner törekvéseinek klasszikus értékét nemesen 
elismerte. Szavai tapsba fúltak. S ott ültek a hallgatói 
sorában a nagy mester egykori ádáz ellenségei és 
lapultak.

S meghatva gondoltam arra :
— íme húsz évre volt szükség, hogy az ige tes

tet öltsön. Ha ez az előadás 1896-ban (az ipar
művészeti múzeum felavatásakor) hangzik el! Ha 
Lechnernek nem kell húsz évig meddő küzdelmet 
folytatnia, ha alkothatott volna, ha mesteriskolát 
kap, ha . . .

De ez a magyar művész sorsa ! Szinyeit is húsz 
évig mellőzték és Lechner sem kerülhette ki vég
zetét.

De mindegy! Már virrad. Ma már axióma: a ma
gyar építőművészeinek magyarnak kell lenni, vagy 
— nem lesz. Nem a Lechner-kópizálás vezet ehhez, 
szó sincs róla. A másolás lelki szegénység. De ahogy 
a Petőfieskedők se árthattak Petőfinek, a fia-Lech- 
nerek is közkacajba vesznek.

Más irányban próbálkozik a modern építészek egy 
másik csoportja akkor, amikor Lechner törekvését 
«óriási tévedésnek» jelentve ki,** mely csődöt mon
dott, visszamennek a falusi házak egyszerű formái-

* Elek Arthur cikke „Az Ujság“-ban ; idézve M. Iparműv. 
911. 309. 1.

** Kós, Magyar Iparművészet 1911, 153. 1. 59



49. ábra. Állatkerti részlet.

hoz és a primitiv szerkezeteket akarják monumen
tális feladatokhoz átidomítani. A kérdés azonban 
nem ez ! Adva van a modern szerkezeti lehetőség, 
a sok monumentális feladat — ezt kell magyar szel

lemben megoldani. Az 
állatkert kis házikói
nál az erdélyi fator
nyos házak stilusát 
még fel lehetett hasz
nálni (49. ábra), a 
cifrán faragott tulipá
nos, csillagos kopja
fákkal, a rovátkolt, 
festett galambdúcos 
kapukkal — de mi 
lesz mindezzel a sok 
kicsinyes formával 
egy nagy területet át
ölelő monumentális 
feladatnál ? Már az 
állatkertnél is tapasz
talhatjuk, mint válnak 
anyagszerűtlenné, mi
kor a faornamenseket 
kőre alkalmazzák, mi 
lesz akkor, ha olyan 
anyagokkal kell dol
gozniok, melyekre a 
nép művészetében

nem találnak mintát? Ha azonban beleélik magukat 
a nép gondolkozásmódjába, a pompás megoldások 
mintegy maguktól fognak kínálkozni.

Az ősi népi építészet konstruktív-formáival, melye
ket a székely világban tanulmányozott, Wigand Ede 
nagyjövőjű kezdésekbe fogott, a primitiv ácsműves
ség egyszerű szerkezeteit kőbe igyekszik átplántálni60



50. ábra. Thoroczkai—Wie
gand. Gazdakör Szentlászlón.

(50. ábra), ez más — ez nem fára tervezett rovát
kolt ornamentika, melyet kőbe vésnek, ő konstruktiv 
törvényeket figyel meg, melyek fa- vagy kő-archi
tekturában egyformán igazak. Ebből magyaros for
mák vonhatók ki. A népmű
vészeti szellem hatja át ezt is. 
Annyi bizonyos, hogy az út, 
melyen ez a csoport elindult, 
nem tér el annyira a Lechneré- 
től, mint ahogy ők hiszik —■ a 
megoldásnál a logikai elgon
dolások a fontosak és ezeknél 
mindig az eredmény a lénye
ges, nem pedig az eszköz.

Mindenesetre örvendetes, hogy vannak magyar 
építőművészeti iskolák, melyek önálló utakat keres
nek, sokfélét, egymástól eltérőket, s ide számítom 
dr. Lechner Jenő törekvését is, ki a magyar históriai 
múlttól kér felvilágosítást, a felvidéki magyar kas
télyok művészetétől, csak ne essen aztán újra hisztó
rizmusba és csak azt vegye ki belőle, ami magyaros.

Bálint Zoltán irta: «nem Lechnert kell utánozni, 
hanem az ő törekvéseit. Modernnek kell lenni el
sőbben és magyarnak, tnnulmányozni népünk művé
szetét, építési anyagaink természetét, éghajlatunk 
viszonyait és életmódunkat és félretenni mindent, 
ami idegen, históriai hagyomány!»* Ez a magyar 
építészet helyes programmja.

Lám a finnek teljesen tisztában vannak ezzel a 
programmal — ők is népies művészetükből indultak 
ki, mikor modern feladatok megoldásához láttak. íme 
egy helsingforsi bank belseje (51. ábra), melyet 
Lars Sonck épített s a népi motívumok közössége 
folytán határozottan magyaros íze van. És ennek

*. Budapesti Hírlap, 1908 dec. 25. 61



51. ábra. Lars Sonck: Bank. 
Helsingfors.
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köszönhetik nemzetközi sikerüket. Az 1900,-i párisi 
világkiállítás nagy szenzációja volt a finn művészet. 
Az indusmotivumok közössége folytán pedig Lech
ner szellemét érezzük meg Boberg stockholmi kiál
lítási kapuján is, melynek ez a kapcsolat eredeti ízt 
adott (52. ábra). Jól látta azt Lechner, mikor azt 
hirdette, hogy ami azelőtt sovinisztikus különckö

désnek látszott, ma már európa- 
szerte fölismert igazság, főleg 
a kis nemzetek csakis erede
tiségükkel tudnak helyt állani 
a nagy nemzetek között, me
lyek természetszerűleg világ
uralomra törekszenek. Ne huny
juk le szemünket és ne dug
juk be fülünket — mert a vak 
és süket nem tájékozódhatik az

életforgatagban. Hallgassuk csak, mit mondanak az 
angolok és németek, miért akar mindenik világuralomra 
törni művészeti formájukkal, mint Írja Muthesius : 
«Többről van szó, mint arról, hogy a világ felett ural
kodjunk, hogy mi finanszírozzuk a világot, hogy mi 
tanítsuk a népeket, hogy árúkkal s javakkal mi lás
suk el, egyszerűen arról van szó, hogy mi adjunk 
ábrázatot is neki. Csak az a nép, mely ezt meg tudja 
tenni, állhat valóban a világ élére s kell, hogy e nép 
a német legyen». Nem bánom, ringassák magukat 
a németek ilyen ábrándokban — de mi nem kérünk 
belőle. Mi már csak a magunk ábrázatát akarjuk 
viselni. Hogy sikerülni fog-e az oly eklektikus haj
landóságú németnek világstilust teremteni, nem tudom; 
se a gótot nem ő találta ki, még nem is fejlesztette, 
se a reneszánszot, de ahogy alkalmazta, igen szegé
nyessé tette, a barok sem a német fantázia szülötte, 
— a levitézlett ámpir — talán csak a biedermeier 
az övé s ime, az új német divat hogy felkapta ! A



52. ábra. Boberg : Kiállítási 
kapu. Stockholm.

modern német építészmesterek, a legjobbak, a mo
dern szerkezetek stilizálásában a hisztóricizmusból 
szabadulni nem tudtak. Messel még a Wertheim- 
árúháznál is gótikus formákhoz ragaszkodott, Kreis 
a bárokhoz, Seidl a czopfhoz, Behrens klasszicista — 
melyik legyen az az új német világstilus? Scheffler
— végigtekintve stilustörekvéseiken — elkeseredet
ten állapítja meg: es wollte 
sich nicht der geniale Rausch 
einstellen.* De ez az ő dolguk. 
Annyi bizonyos, hogy igazi 
magyar művész nem fogja az 
ő világstilusuk szekerét tolni, 
s nem vesszük fel az ő ábrá- 
zatukat. Az osztrákokét sem,
— ezt különösen hangsúlyo
zom —, mert közel vannak 
hozzánk s a rest gondolkozót 
könnyen megejthetik. Külön
ben is Wagner Ottó kezd már 
felénk kacsintgatni. Gyakran 
le-lerándulnak hozzánk és ha 
nem állunk falankszként össze, 
becsempészik előbb stílusukat, 
aztán jó magukat. Már pedig 
ez az osztrák stilus, mely a 
merev egyenes vonalra és az
ezen végighúzódó száraz négyzetdíszre van alapítva, 
lehet jó Ausztriában, de éles ellentéte a mi fantáziánk 
és érzésvilágunk díszt sóvárgó jellegének, melynél a 
vonal hullámzó és hajlongó lehet, soha merev, soha 
szárazon egyenes. A mi jövőnk: a magyar lélek őszinte 
kifejezése. Ez a világsiker titka. Nem üres tam-tamot 
értek ezalatt, még olyanfajta ambiciónk sincs, aminőt

* Deutsche Kunst. 26. 1. 63
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Muthesius fejezett ki — nem, mi nem akarjuk a világot 
elmagyarosítani, a mi világunk ez a föld, hol élnünk, 
halnunk kell. De itt aztán magyar legyen a magyar. 
Művészetben, érzésben egyaránt ; csak ha érzésben 
lesz azzá — lesz művészetben is.

Ha valahol, úgy éppen az építészetnél igen fon
tos, hogy a művész érvényesülhessen, azaz legyen 
munkaalkalma. A papíron való építés és a valóság 
között mérhetetlen nagy az ür. A háború után nagy 
építési feladatok előtt állunk, olyanok előtt, melyek 
sok kezet vesznek igénybe, de olyanok előtt is, 
melyeknél a szellem a fontos. A községek rende
zése, csatornázás, aszfaltozás, fényforrás-berendezé
sek, iskolák, utak és hidak, vasutak és más tömeg
munkák nagy számban és nagy méretben lesznek 
megoldandók, de a magánépítkezés is lendületet 
vesz, olcsó, de jó lakótelepek fognak keletkezni 
szociális alapon, mint kertvárosok, mert a rengeteg 
számban bekövetkező család-alapítások mihamar el 
fogják tüntetni a mai lakásbőséget. A főváros fej
lődése is beláthatatlan. A diadalmas Magyarország
nak, — a keleti transitoforgalom középpontjának 
(csak aztán Bécs ne nullázzon ki !) — Budapest lesz 
a szimbóluma. Az első feladat a fejlődés-lehetősé
gekkel tisztába jönni. Tudnunk kell, hogy mit akarunk, 
mit akarhatunk, építési programmra van szükség, 
mert a mai állapot egyenesen veszedelmes. Milyen 
rendetlenségek és kapkodások jellemzik most köz
épületeink elhelyezését ! Siváran egyenes, megszakí
tás nélküli és mindenütt egyenlően széles utakon 
középületeket elhelyezni lehetetlen. Az Operától 
kezdve, középületeink Elhelyezésében, helyrehozhatat
lanul sokat vétkeztünk. Lajta gyönyörű vas-utcai is
koláját, a szűk utcában, sehonnét sem lehet áttekin
teni. S ilyen hibák napról-napra ismétlődnek. A most 
épülő központi járásbíróság, az igazságügyminisz- 



terium a Lipótvárosban, vagy a Budán épülő pest
vidéki törvényszék milliókba kerülő palotái a szűk 
utcákban sehogysem érvényesülhetnek. Középület 
méltó elhelyezésének van egy ragyogó példája : a 
brüsseli igazságügyi palota, mindent, az egész kör
nyezetét koronázó magaslaton, minden oldalról sza
badon áll a nagy területet átölelő tömeg, melynek 
hatása ilykép korlátlanul érvényesülhet.

Hogy ilyen hatásokat kihozhassunk, pályázatot kell 
kiírni egy szabályozási tervre, mely hosszú időre 
egységes irányt adjon a köz- és magánépítkezésnek. 
Ez oly evidens, hogy szinte szégyenlek tekintélyi 
érvre hivatkozni, t. i. a berlini pályázatra, hol Jansen 
vitte el a babért.

Annál inkább szükség van erre, mert kész sza
bályozási terv nélkül Budapest építészeti jövője ki 
lesz szolgáltatva azoknak a nagy építőtársaságoknak, 
melyek a háború után a magánépítkezés lebonyolí
tására alakulni fognak, nagy tőkékkel, nagy apará- 
tussal és leküzdhetetlen nyomást fognak gyakorolni, 
mert hiszen náluk a nagy haszon elérése a kívána
tos cél, a haszon és nem a művészet. Kész és egy
séges szabályozási tervvel kell előállanunk, melybe 
ezek a kertvárosok, melyek a környéken alakulni 
fognak, el legyenek úgy helyezhetők, hogy a művé
szet ne vallja kárát, de a magyar művészi szellem 
sem. Ez a jövő útja, Hampstead London mellett, 
Hellerau Dresda mellett, a Kissvábhegy lejtőjén lé
tesült birói és ügyészi telep előfutárjai ennek a je
lenségnek, melyet méltó és érdemes tovább fejlesz
teni, de magyaros és művészi irányban. Itt felvető
dik az a kérdés, mely közvetlenül a háború előtt 
megtartott kölni Werkbund kiállításon fellármázta a 
kedélyeket. Muthesius ugyanis előadásában azt a 
tételt állította fel, hogy es ist das Eigentümliche der 
Architektur, dass sie zur typischen drängt. A német 65
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építőművészek, Endell és Van de Velde, Behrens és 
Riemerschmied hevesen ellenezték ezt, az építészet
ben szerintük az egyéniségek szabad megnyilatko
zása a lényeges. Egy magyar művész, Vágó József a 
tipizálásra való törekvés mellé állott, csakhogy ő 
tipus alatt stilust értett, míg a németek nagyon jól 
tudták, hogy a normához való ragaszkodás hangoz
tatásával nem stílusra való törekvést, de stílusokhoz 
való ragaszkodást, stílusokban való benmaradást kí

vántak, uniformizá
lást, melyet egykor 
fejedelmi parancs
szó rendelt el, mint 
Napoleon Párisban, 
a Rue de Rivoli 
építésénél (53. ábra), 
most pedig össze
esküvés csinálhatna 
meg, s ezt akarta 
Muthesius. Akik a 
tipizálás esztétikai

hatását kiemelik, amint a háztömbök blokkokká 
tömörülnek, s külön egységekké válnak, melyek 
külön-külön való életet élnek, melynél tehát az 
egységesség az egyes házaknál a lényeges elem, 
hozzáteszik, hogy ebben az egységességben kell 
annyi életerőnek lenni, hogy benne az egyéni 
fantázia azért szabadon érvényesülhessen mégis. 
Ezt látjuk a franciáknál Párisban, hol az újab
ban alakuló városrészekben, mint a Boulevard Ras
pail-on, csupa szabadon érvényesülő, egyéni ízlésű 
alakításokkal találkozunk. Milyen poétikus hatása 
van teszem egy olyan hisztorizáló villasorban, aminő 
az Andrássy-úton látható, egy olyan magányosan 
álló színes alakításnak, aminő Árkay Aladár alkov 

66 tása, hol az ornamentika mindig a konstruk

53. ábra. Rue de Rivoli. Páris.



ció hangsúlyozása, ahol csak az ablakkiugrás van 
szines majolikával, gazdagon díszített pilonmegoldás
sal összekötve, minden más dísz csak a felület tago
zásául szolgál. Ezt pedig a szín szolgálja, melynek 
eszköze a csókolódzó galambokat stilizáló aranyalapú 
szines üvegmozaik, mely végigfut minden olyan 
helyen, hol a konstruktiv elem keretezésére, kieme
lésére van szükség.*

Az áradó érzés heve, a magyar művészet alap 
sajátossága, itt eró'sen érvényesül. Nem lehet nekünk 
az individuális építés elvétől eltávolodnunk, csak azt 
kell elösmernünk, hogy mindezt a sok egyéni han
got egy alapérzés — a magyar lélek hangja — kösse 
össze.

A magyar építészet jövője attól függ, hogy ezt a 
szellemet ápoljuk-e, belevisszük e a köztudatba és a 
jövő építész-generációba ?

A köztudatba akkép vihetjük be, ha a közvéle
ményt felvilágosítjuk és írásban és képben lelke elé 
állítjuk az új szépséget, megtanítjuk építészetet látni. 
A modern műkritika, a festészet és szobrászat törek
véseinek népszerűsítése terén nagy sikereket ért el. 
Ki kell azt terjesztenie az építészetre is. Itt még sok 
a teendő. Igaza van Schefflernek : « Wie viel giebt es 
heute schon, die den Raum anzuschauen wissen, die 
in der Baukunst das Schwere von Monumentalen, 
das Alberne vom Gefälligen, das Erborgte vom Ur
sprünglichen unterscheiden können?» Pedig náluk a 
folyóiratok egész sora szolgálja az építészeti látás 
tanítását, nálunk az a folyóirat, mely itt-ott ezt is 
megtette, a Művészet és az a másik, mely egyenesen 
erre alakult, A Ház megszűntek, ez utóbbi négyévi 
fennállása után, a Művészet most, megölte a közöny 
és a kishitűség, a rosszindulat és a magyar közönség

* L. bővebben Művészet IX., 117. 1. megjelent tanul
mányomat. 67
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hihetetlen béketűrése. Itt nagy feladat vár a jövőre. 
Egyenesen művészeti kultúránk létkérdése, hogy tu
dunk-e megfelelő illusztrált folyóirattal, megfelelő 
propagandát kifejteni a magyar építő művészetnek? 
Ki tudjuk-e vivni, hogy nemcsak a magánépíttetők, 
de a középépületeket létesítő hatóságok is kikössék 
a magyar érzésű művészi stílusban való alakítást? 
Jó jel, hogy a kultuszminisztérium a falusi népisko
láknál már kikötötte és Sváb Gyula tervei számolnak 
is a magyaros törekvésekkel. Végig kell ezt vezetni 
minden feladatnál.

Ebből következik, hogy gondoskodnunk kell az 
új építésznemzedékről. A franciák nem gondoskod
tak, építész-iskoláik a hisztoricismusba tapadtak. 
Eléggé bánják ezt, s keservesen panaszolják, hogy 
a párisi kétezer építész közül nous ne pensons pas 
exagérer en disant que dix à peine méritent ce nom, — 
kiált fel Roche a L'Art décoratif szerkesztője,* míg 
az angolok és németek igen nagy gondot fordítanak 
az építészek művészi irányban való képzésére. Egv- 
gyel kellene tisztában lennünk: az építészet művé
szet. Nem volna tehát szabad mindenkit építészetre 
bocsátani, felvételi vizsgálat nélkül senki se mehes
sen a műegyetemre építő-növendéknek, mert most 
ezzel az anyaggal a műegyetem csak építészhivatal
nokokat nevelhet és a művészi képzést teljesen el
hanyagolja. Ez nemcsak a magyar műegyetem hibája, 
általános baj, általánosan is panaszkodnak miatta,** 
s úgy próbáltak segíteni, hogy külön művészi mester
iskolákat állítottak fel azok számára, akik az építé
szet művészi művelésére hivatottaknak érezték ma
gukat. Ilyenre vágyott volna Lechner Ödön, de az 
ellenséges közviszonyok és a műegyetem féltékeny-

*1914. májusi füzet, 175. 1.
** Seesselberg cikke Kunstwelt, 1911. december. Idézi Magyar 

Oö Iparmüv., 1911, 365. 1.



sége megakadályozta ebben, noha már-már célnál 
volt, mikor a kultuszminisztérium palotájának épí
tésére és vele együtt mesteriskola alapítására meg
bízást kapott.

Ez a megoldás azonban félsiker. A bécsi akadémia 
eredményei igazolják. A művészi szellem kezdettől 
kezdve kell, hogy érvényesüljön az épitésznevelés- 
ben. Már a felvételnél. Szelekció kell már ott is. 
Magának a tanításnak nem tudományoskodónak kell 
lenni, ne játsszon a műegyetem tudományegyetemesdit, 
de minden törekvése az legyen, hogy kitűnően kép
zett, a konstrukció tudományában jártas, de mindenek
előtt művészi alakító erejében megerősített ifjú építő
művészeket képezzen ki, a fantázia nevelése a lénye
ges, a modern formanyelven gondolkozni, számítani, 
alakítani képes művésznövendék fejlesztése a fontos, 
még pedig magyaros formanyelven, melyet a nép
művészet ismerete alapján szerezhet meg. Ha erre 
négy év kevés : fel kell emelni a tanévek számát. 
Mert a cél a fontos : magyaros ízlésű művészépítész 
nevelése, s minden eszköz jó, mely e célt szolgálja. 
Innét, művészi alapjának megvetése után, jöjjön a 
műegyetem elvégzése után a mesteriskolába, ahol 
ilykép egy nemesebb felfogásra és nagyszabású gon
dolkodásra ösztönző művészi talajba kerül, az élet 
problémáinak művészi megoldásában gyakorolja ma
gát s csak egy így kiképzett új nemzedék segélyé
vel fejlesztheti tovább a mai generáció a magyar 
építőművészetet. Wagner Ottó szerint művészkép
zésre csak alkotó ereje teljében levő művész képes 
és épen azért ilyen mesteriskola vezetéséhez öt éven- 
kint kell a mestereket meghívni.* Van ebben a fel
fogásban sok igazság, a lényeges egyelőre az, hogy 
kibővítsék a műegyetemet és alapítsanak építészeti mester-

* Moderne Architekten, Wien, 34.1. 69



iskolát, mert az építészet művészet és a művészet a 
fontos az építészetben. A mi az épületen dacol az 
idővel, az nem az az eleme, a melyik célszerű (mert 
a mi ma célszerű, az holnap túlhaladott álláspont), 
hanem az, a mi absolut művészet. Ezt az igazságot 
kell az új nemzedéknek felösmerni és ezen az alapon 
képeznie magát, sokat látással, sokat gondolkozással, 
itthon, a nép között, megmaradt régi műemlékeink 
tanulmányozása alapján, majd útban a halhatatlan mű
alkotások között, amiben rendszeres utazási ösztön
díjakkal kell az államnak a művészképzést szolgálnia.

Hogy ki legyen a mesteriskola vezetője?
Mintha megismétlődnék a nemtelen játék a mi 

Lechnerrel történt. Mig élt, tagadták a mesteriskola 
szükséges voltát, nehogy Lechner megkaphassa — 
mikor megkapta s egy épülethez kapcsolva, beszün
tették az épületet, csakhogy a mesteriskola felállítá
sát megakadályozzák. Most, hogy Lechner meghalt, 
elismerik a mesteriskola szükséges voltát, de tagad
ják azt, hogy erre méltó mesterünk volna.

Mire jó ez a folytonos gáncsvetés ? !
Ki merem mondani, hogy egész sora jeles épitő- 

mestereinknek méltó arra, hogy mesteriskola veze
tését rábizzák. Csak egy bátor elhatározásu miniszterre 
van szükség és — nem féltem a magyar épitő- 
művészetet.

Ha a szavam nem lesz kiáltó szó a pusztában, a 
magyar építőművészet jövője biztosítva, Budapest 
és Magyarország kulturális fejlődése nemzeti irány
ban haladó lesz.
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Ráth György emlékének.

III.

A MAGYAR MŰVÉSZET — MŰVÉSZET LEGYEN ! 
(SZOBRÁSZAT, FESTÉSZET, IPARMŰVÉSZET.)

A természet szeretettel teljes, mély
séges tanulmányozása volt a tavasza 
minden művészi virágzásnak.
A nagybányai mesterek röpiratából.

A háború elején a leveleid békák megsokasodva, 
szokatlan hangosan megszólaltak és a művészet jö

vőjéről is jóslásokba bocsátkoztak. A háború tisztító 
tűzként pusztít végig a világon — mondták — nyo
mában elvész minden kicsinyes és ravaszkodó játék, 
minden kiszámított és hazug hang, póz és gesztus, 
minden át nem érzett és végig nem gondolt alakítás, 
s jön a nagy, a mélyen fundált érzések és tartalmas 
formák korszaka. Nem, mondotta a másik, a háború 
után csöndes magábamélyedés, a világtól való vissza
vonulás, az otthon kultusza következik. «A háború 
realitása után szomjazni fogjuk az elvontabb finom
ságokat.» Mit abstrakt gondolat—jósol a harmadik — 
a háború után a finoman aprózott részlet, csak a 
romantikus ellentétek mimosa érzékenységű elemzése 
következhetik. 71



Azt már senki sem állítja, amit a háború előtt 
Auburtin Viktor, hogy a művészet kihal* Miért hal
na ki ? Auburtint kélségbeejtette az organizált tö
meg, a nagy nyugalom, az anyagias világnézet, a 
szocializált nép, mely mind ellensége a művészetnek, 
melynek hév, rajongás, delirium, láz, szenvedély az 
éltető anyja, a küzdelem, a háború, a vész és a 
pusztulás. Nos, Auburtin uram — itt a háború —, 
kérjük az Iliasokat, a Shakespeari királydrámákat, 
Rubens vagy Delacroix históriai festményeit. Ez csak 
a legkevesebb, amivel a sok rémségért az emberisé
get kárpótoljátok !

Nos, művészet, mely békeidőben játék valál, a 
háború után a te feladatod lesz megmutatni az útat 
az újvilág felé. Hogy ennek a feladatnak mint fogsz 
megfelelni : ne találgassuk. A művészetnek belső 
törvényei vannak, melyek élete fejlődését igazgatják. 
«Az élet — mondja Rákosi Jenő —, a művészet 
prizmáján keresztül törik különböző színekre, de 
mind ez a sok szín, a szivárvány minden árnyéklata 
együttvéve egy marad». Ez az egy: a művészet, mely 
a maga változhatatlan és öröktől fogva való törvé
nyei szerint igazodik. A külső világ életfelborító ki
törései ebben tán megzavarhatják, de fel nem forgat
hatják. Története egész fonalán nincsen arról szóló 
példa, hogy önmagához valaha is hütelenné vált 
volna. Azok a művészek, akik a fejlődést teremtik, 
a világot a maguk képzelete szerint látják és alakít
ják. Szinte mulatságos arról szóló elmélkedést ol
vasni, hogy a háború után a festészetben a borza- 
dályok után, az ellentét törvényénél fogva, a lágyra 
való hajlandóságot fogjuk megfigyelhetni. «Sohasem 
vagyunk távolabb a kvatrocento kemény szépségie- 
től, mint ma». A szobrászatban pedig a legegyszerűbb

72 * Die Kunst stirbt, München, 1911.



54. ábra. Leibi: Dachaui asz- 
szonyok. Berlin. National- 

Galerie.

stilizálás lesz az uralkodó irány — miért ? Mert a 
harctéri hősök a csata mozgalmasságának emlékéből, 
az otthonmaradottak a pillanatfelvételekből a nagy
vonalú mozgás egyszerűségét fogják kiemelni* Ho
gyan — a művészetet az emberek ízlése szerint csi
nálják? Egyszer lágy, másszor kemény festészetet; 
ma részletező mintázást, máskor stilizált egyszerűsí
tést, ahogy a kor, a tömeg, a világ kívánja? Nem, 
— a művészet a maga belső 
törvényei szerint él, fejlődik, 
a világ ezekre vajmi csekély 
hatással lehet. A művésznek a 
világ lelki élmények anyaga, 
melyet szabadon alakít.

A francia-német háború sem 
a franciák, sem a németek mű
vészetére nem gyakorolt jelen
tős befolyást. Elvesztették egy- 
egy reménységüket. — Prim 
tábornok arcképének szerzője, 
Régnault a csatatéren pusztult 
el ! — de Leibl Münchenben 
nyugodtan csevegő dachaui nő
ket (54. ábra) festett 1870 után 
is, abban a finoman széles felfogásban, melyet 1870 
előtt kezdett kialakítani Courbet hatása alatt, egy 
darabig Párisban dolgozva, honnét a háború miatt 
kellett hazajönnie, hogy aztán a háború után nyu
godtan fejlessze tónusát. A francia impressziónisták 
művészetére mindössze annyiban hatott a háború, 
hogy Londonba kerültek és ott meglátták Turnert 
és napfénysóvárgásuk új impulzust nyert. De a há
ború előtt Monet már Hollandiában, japán metsze
tek hatása alatt, kezdett érdeklődni az atmoszférikus

* Pester Lloyd tárcája; Die Zukunft der Kunst, 1915 de
cember 8. 73



55. ábra. Manet : Monet 
családja. Páris.

változatok iránt és a háború után (1876) festett 
vadászképén a napsugár aranysárga csillogása, az 
aranyeső fénypompája, a fasorban bujkáló fényragyo
gás a lényeg. Manet sem lépett a csataképfestők 
közé, pedig maga is katona volt (55. ábra), hanem 
megfestette barátjának, Monet-nak családját a kert
ben, s ami őt itt érdekelte nem romantika és mese, 
hanem a színfoltok zenéje. Renoir is közel rokona, 
őt is a kerti lugasban reggeliző kis társaság csudás 

színharmóniája érdekelte, nem 
pedig háborús élmények. Csat
tanó példa erre Liebermannak 
(1876-ban festett) répaszedői 
(56. ábra). Liebermann ezidőben 
Munkácsy és Paál László társa
ságában Barbizonban dolgozik. 
Ez a képe mindent elmond. Az 
alakokat, Munkácsy módján, 
szélesen és bársonyosan oda
vetve, csoportosítja — a tájképi 
háttérben Paál magas szemhatá
rát és finom zöldjeit alkalmazta. 
Művészi problémák izgatták, 
nem háborús emlékek. Most is 
így lesz. Festették a háborút 
akkor is, ügyeskedő festők —

Neuville és Détail Párisban, Werner Berlinben — de 
a művészet fejlődése szempontjából — ez nem volt 
művészet.

A fejlődés szempontjából ugyanis csak az a 
művészet jöhet szóba, mely mögött egy egész ember 
áll, érzésének teljes kifejtésében és annak tökéletesen 
megfelelő kifejezési eszközökkel tárva ki lelke titkait, 
az új leleplezéseket, az új formákban. Mivel pedig 
az emberi lélek hajlandósága általában kétféle — 
ideális vagy reális —, a művészet is kétféle stílusban74

56. ábra Liebermann : Répa
szedés. (1876.)



57. ábra. Puvis de 
Chavannes: Geno
veva. (1877.) Paris. 

Pantheon.

keresi formáit. Az ideális irány nagymesterét Puvis 
de Chavannes-t sem lendítette ki művészete útjából 
a háború. A háború előtt (1861 ben) megfestette a 
háború és béke allegóriáját, a háború után (1877- 
ben) folytatta a Pantheonban a Szent Genovéva- 
ciklussal (57. ábra), megteremtve és fejlesztve a 
maga képzeleti világát, telve nyugodalmas mozdula
tokkal, harmonikus egységekkel, melyek arabeszkekké 
alakított formákból és azokra gyöngéden ráomló 
tónusfátyolból alakulnak ki.

A mai modern mesterekkel is ez fog 
történni. Úgy a reális, mint az ideális 
stilus emberei folytatni fogják a maguk 
művészetének továbbfejlesztését, talán 
nagyobb elmélyedéssel a rettenetes 
élmények hatása alatt, de azon az úton, 
melyet számukra lelkűk, képzeletük, 
érzésviláguk előír. Ebbe a folyamatba 
beleszólani kívülálló embernek nem 
lehet. A fejlődés megy a maga útján. 
A német esztétika máig megőrzi azt a 
rossz szokását, hogy előbb definiálja 
a művészetet, aztán előírja a művé
szeknek a követendő útat. A sok 
nagy felsülés, melyben története folya
mán része volt, még mindig nem térítette észre. 
Azok, akik egyedül üdvözítő művészetnek az ideális 
stilust tartották, — lebecsülték Leibl-t, neki szenvedést, 
maguknak kudarcot szerezve. A realista stilus hívei, 
mikor Leibl-nak elégtételt szolgáltattak, lebecsmé
relték Böcklin-t, s a divina komédia megismétlődik 
folyton-folyvást. A német esztétika most azt hirdeti, 
hogy csak a rajzlátás felel meg a német természet
nek s a gótikus érzés az igazán német. Bode kije
lenti hogy a német művészeknek a hű természet
megfigyelésen alapuló rajzra kell visszatérniök. 75



«Strenge Zeichnung ist stets die Kraft der deutschen 
Kunst gewesen, durch sie die Tiefe der Empfindung 
in höchstem Masse zur Ausdruck zu bringen wusste.» 
Ezzel kizárja a színlátást, a foltba feloldott impres- 
szionisztikus ábrázolását a világnak, s a vonal egyed
uralmát követeli.

Worringer, ellenkezőleg, az abstrakt felfogás győze
delmes előretörését jósolja, mely már a háború előtt 
az expresszionista törekvésekben nyilatkozott meg, 
s ha zavarosan is, de egy új spiritualizmus igyeke
zett érvényesülni. Ez az irány francia földön kelet
kezett, de a németek közt talált erős visszhangra, 
mintahogy a gótikával történt, mert benne gyöke
redzik a német népiélekben. Ez az abstrakt törekvés 
— megint csak Worringer szerint — a német művé
szet jövője, csak ez, kizárólag ez. Scheffler is azt 
harsogja: Er wähle nicht beide Wege zugleich!* 
Helyes volna, ha azt követelnék, hogy mindegyik 
művész a maga számára valljon színt, s vagy abstrakt- 
rajzos alapra fektesse a maga művészetét, vagy szín
felfogását mélyítve el, a színre alapítsa stílusát. 
Abban igazuk volna : megalkuvásnak nincs helye. 
A művészet egyoldalúság, kizárólagosság. A művész 
képzelete rabja. Az egyik művész ideális stílusban, 
a másik csak közvetlen látáson alapuló reális stílus
ban fejlesztheti ki művészetét. De egy nép, miért 
kell annak egyololdalúnak lenni? A németnek csak 
Holbeinja és Dürerje volt, Grünewald nem számít ? 
Volt-e egyáltalán valaha olyan nép, melyben kizáró
lag csak az egyik vagy másik stilus művészete lenne 
képviselve ? Azt mondani, hogy a magyar kizárólag 
színben gondolkozik épen olyan egyoldalúság volna, 
mint az, hogy vonalképzelete túltengő. Pedig úgy 
az egyik, mint a másik állítás bizonyítékokra hivat- 

76 * Deutsche Kunst, 95. 1.



kozhatik. Ibn Roszteh azon feljegyzése, hogy a ma
gyarok görög (t. i. bizánci) árúkat, úgymint bársonyt, 
tarka szőnyeget vesznek cserébe foglyokért, a színek 
szeretetéről tesz bizonyságot és a népviselet és nép
művészet, de a nemesség díszruhájának színpompája, 
a ház kívülről-belülről való kifestése is kolorisztikus 
hajlandóság mellett szól. Ám nézzük faragásainak, 
himzéseinek, szöveteinek, varrottasainak csudás orna
mentikáját, s a nép vonalban gondolkozó képességét 
kell megállapítanunk, azt, hogy a rajzos művészet is 
a népben gyökeredzik. Munkácsy és Zichy, Szinyei 
és Székely, Csók és Körösfői, ime a két végletet 
képviselő művészet magyar mesterei. Azt mondani, 
hogy te pedig magyar művész ilyen vagy olyan légy, 
s kiátkozni az ellenkező stilus képvivelőit, mint a 
régebbi korszak tette, mint mikor Keleti Szinyeire 
a delirium kolorans betegségben szenvedés bélyegét 
sütötte : azt hiszem, végzetes hiba lenne !

Ilyen liberálisan gondolkozva, a kritika feladata 
nem lehet más, mint a kvalitás megállapítása. A sti
lus megítélése helyett, a stilus keretén belül, a mű
vész megnyilatkozó erejét, önállóságát, igazságát és 
nemességét vegye boncoló kés alá. A mi feladatunk 
csak az lehet, hogy minden eszközzel a művész fej
lődését elősegítsük. Itt az államra várnak jelentős 
feladatok. Az állam . . . nem a társadalom ... az 
állam, a hivatalos, tartja kezében a művészet sorsát, 
joggal vagy jogtalanul? Most ne kérdezzük. Pedig 
alapjában véve az állam nem barátja a művészetnek, 
ez alatt a teremtő, új értékeket termelő, új világo
kat felépítő, tehát forradalmi célzatú művészetet 
értve. Nem meglepő tehát, ha azt a művészetet istá- 
polja, mely az ő érdekeit szolgálja, a konvencióvá 
merevült formákat kultiváló művészetet, melynek 
kész az esztétikája, kidolgozott a használati utasítása 
és — tanítása. Innen a művészképzés minden nehéz 77
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sége. Mert csak azt tanítja, ami tanítható : a múlt 
kész eredményeit.

Már 1896-ban, egy akadémia felállításának terve
zésénél Wlassics Gyula miniszter jelentése nagyszerű 
megállapításokban gazdagon kifejtette, hogy az u. n. 
mintarajziskola, melyet br. Eötvös kezdeményezett, 
de csak Trefort alatt alakult ki s elsősorban a rajz
tanár képzéssel foglalkozik, a művészképzést el
hanyagolja. Felösmerte, mily nagy nemzeti érdek, 
hogy a művésznövendék végig a hazában fejlődhes
sék ki és a külföldre ne szoruljon. «Nagyfontosságú 
haladás lesz az, ha festőink és szobrászaink elejétől 
fogva végig teljes képzésben lógnak részesülhetni 
s magyar mesterek vezetése alatt, a hazai légkörben 
érhetik el alkotási képességüknek önállóságát.« (Wlas
sics jelentése, 1896. szept. 15.) Ezt a célt folytonos 
toldás-foldással próbálták elérni, de az alapvető baj 
az, hogy Keleti képtelen gondolatához ragaszkodnak 
mindmáig, ahhoz, hogy a művészképzést a rajztanár 
képzéssel kapcsolják össze, egy kalap alá fogva,* 
egy olyan iskolát csináltak, hol a művésznövendék 
a mellékes, aki a rajztanárjelöltek számára rendezett 
művelődési kurzusokra eljárhat ugyan, de nincsenek 
reá, az ő érdekeire és mívelése speciális szempont
jaira kizárólagos tekintettel. Az akadémia élete ily- 
kép egy folytonos megalkuvás, s amikor Szinyei ke
rült az élére, megmneteni igyekezett régi, 1897. 
január havában a Pesti Naplóban közzétett javaslatá
ból valamit, s a mintarajziskola és a mesteriskolák 
közé egy művészképző szervezetet szúrtak közbe, 
amelyben a rajztanárok számára készült tanítási ter
vezet béklyói felpattantak, a haladás szemmel lát-

* „Művészakadémia felállítását korainak tartom,“ — „a mű
akadémia felállítása valószínűleg a bukott művészek számát 
fogná nagy mértékben gyarapítani.“ Keleti. Képzöműv. oktatás 
külföldön és feladatai hazánkban. Buda. 1870., 129. 1. 



ható lett, a természet tanulmányozása megerősödött, 
amint azt a nagybányai mesterek, Réti és Thorma 
egyik röpiratukban* oly nyomatékosan hangsúlyozták, 
a gipsz és mintalapok másoltatása ellen egyenesen 
tiltakozva,** amit különben Szinyei is megtett a 
Pesti Napló-b&n megjelent cikkében. Ha tehát szíve
sen elismerem, hogy a viszonyok javultak, annál is 
inkább, mert hiszen Ferenczy Károly tanárságával 
a természet szabad tanulmányozásának oly méltó 
képviselője lépett be a tanártestületbe, a miáltal az 
egyik művészeti irányban, a természet szorgos meg
figyelésén alapuló konkrét irányban való továbbfej
lődés lehetősége adva van, persze itt is csak a tegnap 
művészete szellemében :

rá kell azonban mutatnom arra, hogy a betetőző 
tanulmányok terén nagy hiányok és egyoldalúságok 
tátonganak.

Újból arra kell visszatérnem, hogy kétféle stilus 
van és az akadémiának mindkettő fejlesztését fel
adatának kell tekintenie. Székely Bertalan és Lotz 
Károly idején az abstrakt, dekorativ, monumentális 
irány belső törvényei kissé egyoldalú hangsúlyt nyer
tek, s a növendékek a mintarajziskolában Székelytől, 
majd Lotz úgynevezett freskó-iskolájában teljes ki
képzésben részesülhettek. Az ő haláluk óta ez a 
mesteriskola megszüt és ez a hiány súlyosan érez
hető művészetünkben, ifjaink így kerültek Matisse 
pusztító hatása alá, s a nyolcasok irányát egy egész 
művésznemzedék megsinyli. A baj az volt, hogy 
ifjaink a hazai iskolában egyedül a tiszta természet
ábrázolás módszerével ösmerkedtek meg, de azok, 
akiket a hajlamuk a dekorativ monumentális stilus 
felé vonzott, az abstrakt rajzolás törvényeiről nem

* A művészeti nevelésről, Nagybánya, 1899.
** „Nem szabad utánzatokkal idegen felfogást beoltani az 

ifjú ember tiszta leikébe." 6. 1. 79
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szerezhettek kimerítő ösmereteket, s Matisse és 
iskolájának hódító mérgét szívták magukba, de kellő 
alap hiján, azokat meg nem értették és naturalista 
látásukat abstrakt felfogásba beleszoritani nem tudták. 
Csak a külsőségeket lesték el. Az üres külsőségeket 
és a törekvés mélyébe hatolni nem tudtak. Nem is 
hatolhattak, nem volt meg a kellő előképzettségük. 
Ahogy kétféle stilus van, kétféle rajzolás is van, 
a kétféle látásnak megfelelően és az akadémiának 
mindét irényt tanítania kellene, nem pedig jól- 
rosszul megállapított egyoldalú elvek rákényszeríté- 
sével egyik vagy másik irányt dédelgetni. A monu- 
mentális-dekorativ irány művészei a közvetlen be
nyomások visszaadásával nem érhetik be. Nekik 
alakítani, egyensúlyozni, ritmusba állítani kell tudni 
a tömegeket és ehhez elsősorban a természet fölött 
álló ösmereteket, azaz nagyszerű emlékkép-anyagot 
kell szerezniök.

Csak emlékeztetni akarok arra, mily nagy hatással 
volt Rippl-Rónaira müncheni tanárának, Herterich- 
nek ily szellemű vezetése, aki ugyanazt az aktot tíz
szer egymásután rajzoltatta vele s mikor a növen
dék kifakadt, hogy már kivülről tudja minden 
formáját, így felelt :

— Ezt akarom. Tanuljon meg mindent kívül
ről, hogy aztán szabadon festhessen ... *

Igen, az iskola feladata annál a növendéknél, aki 
erre hajlamos, az emlékkép gyakorlás, mint azt Pe- 
risban annak idején Lecoq de Boisbaudran iskolája 
tette,** mely a kiváló kompozitőrök egész sorát ké
pezte ki, pl. Legros-t, kinek Ex-votó c. képe a párisi 
1900 iki világkiállítás egyik gyöngyszeme volt. Le
coq Holbeint másoltatta vele emlékezetből, (58. és

* Tizenhárom magyar festő, Budapest, 1912. c. munkám 
176. 1.

** Training of the Memory in Art. London, 1911.



59. ábra), a másolat, ha nem is pontos, de a lénye
get visszaadó, és Legros örökké hálásan emlékezett 
vissza Lecoq tanítására, melyet későbbi művészi 
gyakorlata közben tanult meg igazán becsülni. Ugyan
így beszél ma rajongással a Székely Bertalannál töl
tött évekről Iványi-Grünwald Béla, ki bevallja, hogy 
az idétt erőszakosnak és nehézkesnek, (mondjuk ki 
magyarán) unalmasan tudákosnak találta mesterét, 
ma pedig, hogy felismerte önmagát és fejleszteni 
akarja abstrakt stíljét, előszedegeti az ifjúkori jegy

58. ábra. Holbein: Eras
mus. London.

59. ábra. Holbein Eras
musának emlékezetből való 
másolata Legros-tól. Paris.

zeteket és hálás szívvel gondol a mesterre, aki az 
abstrakt látás szellemében tanította a formát látni, 
melyet a bastien-lepagei kor kigúnyolt, mert nem 
értette. Az idétt a párisi Julienban, ha egy új ma
gyar növendék jött, homeri kacajt idézett elő, amint 
mércegelni kezdte az arányokat, s a mester finom 
gúnnyal fordult feléje ;

— Ah, vous-êtes un éleve de M. Sekeli ? Ne piron
kodj magyar ifjú, igenis, Székely tanítvány vagy, aki 
nem az impressziót keresed, de a formák egyen- 
súlyozottságát, melyeket magasabb céllal kapcsolsz, 81 
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formálsz, alakítsz. Ehhez abszolút biztos forma
érzék és forma-emlékezet kell. Ez alap feltétele an
nak, hogy komponálni tudj !

Ma a tanítás e módjának elhanyagolása végzetes 
hiba, az abstrakt stilus törvényeinek ösmerete nél
külözhetetlen a komponáláshoz.

A magyar művészképzés mindig az épen akkor 
uralkodó művészeti irány szerint szervezte módsze
rét. A konvencióvá merevült formákat kultiváló teg
napi művészet szellemében. Természetesen ilykép 
mindig lekéstük a kapcsolatot a haladó korral, 
ahelyett, hogy megelőznők, vagy még helyesebben, 
hogy minden lehető mód kialakulását előrelátóan le
hetővé tennők. Azelőtt — Székely idején — az volt 
a baj, hogy az abstrakt elvek tanítására helyezték a 
hangsúlyt, most pedig ezeket teljesen mellőzik, a 
Székely-mesteriskolát sem töltik be, s a monumen- 
tális-abstrakt művészet elnémult az akadémia falai 
között. De bezzeg hangos az életben ! Pedig a há
ború diadalmas befejezése után az új monumentális 
feladatok egyenesen követelni fogják a mesteriskola 
Újból való felállítását és ezzel kapcsolatban az aka
démia közbülső részének ilyen irányú kiépítését is.

A képzőművészeti akadémiának a rajztanárképző
vel való kapcsolata mindjárt szerencsésebb lesz, ha 
új épületbe (vagy mint most tervezik) új pavilonok
ban nyer elhelyezést, ahol a kétféle stilus követelte 
kétféle tanítási módszer képviselői külön-külön he
lyezkedhetnek el s a rajztanárok is ilykép elsősorban 
művészi kiképzésben részesülhetnek, amennyiben a 
középiskolákban a mértani rajz a matematikusra lesz 
bízva (mint az Ausztriában történik)/ amint azt 
évek óta sürgetjük,** s a rajztanár heti 20—22 órá
ban az egész középiskolán keresztül az ú. n. művészi

* Magyar Középiskola III., 350. és 501.
** Magyar Tanügy, 1903. II. 36. sz.



rajzot taníthatja, ami persze alapjában nem egyéb, 
.mint a művészi látás tanítása, ami magasabb látást, 
gondolat irányozta látást jelent, azt, amit a mai 
nemzedék annyira nélkülöz,* amit például a japán 
az iskolában régtől fogva tanít, ami hihetetlenül 
gyors művelődését megmagyarázza. Amerika elleste ezt 
a japánoktól, ott a művészi rajzra nagy súlyt fektet
nek, csak művészi iskolája, társasága és múzeuma 
944 volt 1911-ben, (míg 1907-ben csak 4 03). Ezek 
között csak művészeti iskola 102 volt, 31.700 növen
dékkel, 107 felsőbb iskolában (colleges) pedig mű
történetet tanítottak 5877 növendéknek. A rajz 
tanítása pedig kötelező az összes iskolanemekben.

Ha ilyen művészi rajzoktatással kiképzett nagy 
műértő közönségünk lesz, ha majd a festmény min
denki előtt érthető nyelven beszél, ha első szem
pillantásra megérti a művész új hangját a közönsége, 
ha látja, mi az új a szavában, mi a szép, amit a mű
vész világlátása elibénk tár, akkor aztán nem féltem a 
magyar képzőművészetet. Vegyünk példát a zenétől, 
a zenei kultúra általánossá válását, a széles meder
ben elterjesztett zenetanításnak köszönhetjük. Ezt kell 
elérni a széles alapon elterjesztett rajzkulturával is. 
Ebben nagy szerep várakozik a rajztanárokra, akik
nek kiképeztetésénél elsősorban a végső célt kellene 
szem előtt tartani, megmenteni őket mindennemű 
fölösleges tehertől, mely a mértani rajz tanításának 
kötelezettségével eltéríti őket nemzetboldogító hiva
tásuk helyes teljesítésétől.

Akkor aztán egyszerre megkönnyebbül a rajztanár
képző azoktól az elemektől, melyek most igazi fej
lődésének gátló akadályai és igaz hivatásának : a

* „A műértő máskép látja az alkotást, mint a laikus; jobban 
lát, élesebben lát, de máskép is lát, szellemileg lát.“ Alexan
der, Művészet, művészet értékéről, a művészeti nevelésről, 
208. 1. 83
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művészi látásra oktató rajztanárnak képzésére szen
telheti egész erejét. Ez új cél új pedagógiát kiván. 
Elsősorban a művészeti stílusok és alkotások szerető 
megértetését szolgálni tudó tanférfiak képzését. En
nek az eszköze azonban nem lehet a műtörténeti 
tanulságok mellőzése, sem azok zavaros felösmerése. 
Zavaros a mai megoldásban, mikor az egységes 
szempontokat követelő tanítási tárgy két emberre van 
bízva. Ez is páratlanul áll a pedagógia történetében. 
A növendékek két világnézletet, két módszert ismer
nek meg, azaz egyet sem. Még kómiküsabb volna 
az irodalom tanításának ketté osztása. Nálunk, sajnos, 
mindig mellék (személyi) szempontok uralkodnak a 
tanszékek betöltésében az ügy kárára. Pedig a rajz
tanárképzés a művészi nevelés sark-pontja, itt fél
megoldásokkal eredményt elérni nem lehet, ellenke
zőleg bűnt követünk el a jövő Magyarországgal 
szemben, mint ahogy sötétségben hagytuk a régit, 
amikor műértő közönség helyett üres dialektikát űző 
fiskálisokat nevelt eddig a középiskola. Ismételjük, 
az a feladat, mely a rajztanárra vár a középfokú is
kolákban pusztán és egyedül a művészi látásra való 
nevelés, a rajzkészség elsajátítása által, nem művész
faragást kívánunk és nem művész proletáriátust 
akarunk tenyészteni. Aki a nagy átlagból zseniális 
intuíciója erejével kiválik, csak az menjen a képző
művészeti akadémiára, és mehet aztán igen sok 
reménnyel akár festőnek, akár szobrásznak és ott 
mihamarább észreveheti, hogy képzeletének iránya 
az ideális-monumentális vagy a realista-intim művé
szeti stilus felé vonzza-e és a szerint választhatja meg 
mesterét, szabadon, hajlama sugallatára.

Mert a szobrászatban is megtaláljuk ezt a két 
stílust, melyek egymásnak poláris ellentétei ugyan, de 
egyenlő értékűek. Nagy baj az, ha az akadémia egyik 
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jelenti ki, pláne ha üldözi a másik irányt. Még na
gyobb baj, ha csak az egyik szellemében tanít. De 
a legnagyobb baj, ha a kettőt egybe csapja, a leg
nagyobb zavarokat idézve elő. S minálunk ez tör
ténik. Külön ki akarom emelni, hogy újra a bete
tőző kurzusról beszélek, mert ahogy a mintázás alap
vető tanítása, kizárólag a természet szabad értelme
zésén alapulhat, akármilyen stilus felé is hajlik a 
növendék, az magától értetődik. Az akadémiai foko
zatnak ezt a részét nálunk intenzivebben kellene 
művelni ugyan, — de mivelik. A folytatás azonban 
az, ami hiányzik. Mert mit csináljon az a növendék, 
kit hajlama a monumentális stílushoz vonz és mes
tere az intim mintázást követeli, pedig ez a két 
stilus felfogásban és kifejezésben lényegesen eltérő 
egymástól. A XIX. század akadémismusa Thorwald- 
sen klasszicizmusa szellemében teljesen megtagadta 
a részletezést, melyet a franciák a morceau hang
súlyozásának neveznek. Thorwaldsen legtöbbször 
csak megrajzolta kompozícióit, még a felrakást is 
segédeire bízta. Nagyszámú rajza közt egyetlen rész
letrajzot, test, kéz vagy lábrajzot sem találunk ; nála 
az alak helyes egyensúlyba hozása a lényeg. Ezzel 
szemben alakult ki a francia realisztikus iskola, mely 
az előadás virtuozitását követelte. Dalou írja napló
jában : «a gondolatot, a kompozíciót időről-időre 
máskép becsülhetik meg, mais si le morceau est 
beau, (ha a mintázás szép) értéke örök». Itt két sti
lus, két felfogás áll egymással szemben, amely a 
maga szempontjából egyformán jogosult.* A cél 
szerint ugyanis, aszerint, amint a művész szabad tér 
számára monumentális hatásra törekszik, kell az egy-

* Bővebben kifejtettem „A monumentális szobrászat 
alaptörvénye“ c. értekezésemben. Magyarul Művészet XIII. köt. 
506., németül Zeitschrift für Aesth. und Kunstwiss. 1915. 
1. füzet. 85



60. ábra. Rodln : A calais-i 
polgárok. Calais.

nézetűséget, a főkonturt megőriznie, a kimerítő 
főnézetet hangsúlyoznia, kerülve mindent, amely a 
nézőt bizonytalanságban hagyná. Rodin calaisi pol
gárokját például (60. .ábra) sehol sem lehet egész
ben látni, nem tudta csoportja zártságát megőrizni, 
hogy tehát formáit megérthessük, «folyton forog
nunk kell körülte», — ami az utcán, helyhez kötött 
műemléknél zavaró — amint azt Hildebrand igen 
helyesen kiemelte. De viszont közellátásra mintázott 
műemléknél épen az a körülmény emeli művészi 

hatását, hogy körüljárhatjuk, 
szemünkkel szinte letapinthat
juk és minden profilja újabb
nál újabb meglepetést ad és 
az időben, a benyomások egy
másutánjában alakul ki az össz
hatás. Lám Hildebrand «Ifjú 
embere» (61. ábra), még közel
látásra is abstrakt formafel
fogásban, egyetlen nézetre van 
dolgozva, milyen üres, milyen 
lapos a test, minő hidegek a 
részletek ! Itt ellenkezőleg, 
Rodin felfogása volna helyes, 
a profilok egymásutánjának a 
hangsúlyozása, a részletező min

tázás, a festőién feloldott mozgalmasság, melyet tehát 
az intim szobrászat egyenesen megkövetel. Hogy 
ilykép, mily képtelen Ítéletek keletkeznek, kiderül 
abból, hogy Fadruszt, az intim művészeti irányt 
egyedül helyesnek tekintő művésztársai azzal vádol
ták, hogy nem tud mintázni és mikor Mátyását mű
termében közelszemléletre felállítva nézték (62. ábra), 
felháborodva mondották: «Hogy van a páncél min
tázva, egészen elhajlik a testtől. Hát ösmeri ez az 

86 ember a formát? Szinte dilettáns a forma ábrázolása».



61. ábra. Hildebrand: 
Ifjú ember. Berlin. 

National Gal.

De nézzük csak meg a helyszínen, a kolozsvári főtéren 
(63. ábra). Fadrusz távolsági képnek mintázott. Ott a 
magas talapzaton, a lován ülő fejedelem mellvéde 
ráborulni látszik a mellére s a büszke, hatalmas, 
nyugodalmasan méltóságos tartás képzetét kelti fel. 
Fadrusz nem való-formát adott, ható-formát keresett, 
eltér a valótól, de tudatosan, finom kiszámítással.

Itt tehát újra látjuk munkában a 
két stílust, melyek egészen más tör
vényeket követnek és így azok ta
nítását egy mesterre bizni nem lehet. 
A művészképzés jövője szempont
jából nem volna szabad mellőzni e 
felösmerést, s Strobl mester mellé, 
ki elsősorban intim-művész, — bi
zonyság rá, hogy ahol kiválót adott, 
mint Anyánk c. művében, vagy a 
Semmelweis-szobor mellékalakjában 
mindenütt a részletmegmunkálás 
finomságaival hat, de monumentális 
vonala nincs, — keresni kellene olyan 
mestert, akinél a növendék a távol
ságra dolgozás belső törvényei sze
rint tanulna meg gondolkozni. Mert 
az iskola csak ezt adhatja. Most úgy 
áll a dolog, hogy a kettőre törekvés 
zűrzavarában semmit sem kap itthon 
tökéletesen s megy külföldre, újabban főleg Brüsszelbe, 
ahol megtanulja a franciás mintázást, ami igen jó 
iskola, de miért ne lehetne alkalmat adni a magyar 
szobrásznövendéknek, hogy technikai képességét itt
hon fejleszthesse és a legmagasabb fokig? Még pe
dig igazi műhelymunkával, kőfaragásra és bronz
öntésre tanítással, felhagyva az agyagmintázás kizá
rólagos űzésével, mert ugyan a művészetben a kép
zeleti kép a lényeges, de ennek alakítását akiviendő 87



63. ábra. Fadrusz: Mátyás. Kolozsvár.

62. ábra. Fadrusz: 
Mátyás szobrának 
részlete. Kolozsvár,
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anyag befolyásolja és a művésznek így ösmernie 
kell anyagát. Főleg az abstrakt irány művészete 
körül settenkedik ez a veszély, a kompozícióval be
érők a kivitelt nem találják lényegesnek, pedig 
már a kompoziciónak az anyaggal kell számolnia. 
A márvány és a bronz más-más vonalvezetést kiván, 
hogy pedig az intim irány egyenesen az anyagban 
sarkallik, melyből ki kell csalni tudni a legrejtettebb 
szépségeket — hiszen közellátásra dolgozik — az 
magától értetődő.

Ruskin a szobrász becsületének alapjává tette, 
hogy anya
gát szeresse 
és szeretet
tel kezelje. 
Nagy pénz
ért állvá
nyokat ál
líttatott fel 
Velencé
ben, hogy 
megvizsgál

ja, vájjon hátulról is megvan-e munkálva a fal mellé 
állított szobor? A kései reneszánsz- és barok-mű
vészek, kik építészeti díszeket faragtak, természete
sen csak a látszatra dolgoztak, a szobor nem lát
ható részeit csak elnagyolták, amin Ruskin mód
felett felháborodott és elitélte az egész kort Pedig 
ez a dekorativ felfogás egészen jogosult, mert a 
fődolog az architektúrába beilleszkedő kontúr s 
ezt a művészek sohasem tévesztették szem elől. 
Mi haszna van annak, hogy Zala Gabriel arkangyala 
oly finom részletezéssel van mintázva (64. ábra), 
melyet mikor a Műcsarnokban kiállított, midnyájan 
megbámulhattunk, ha mindez a finomság fönn a 
hatalmas oszlop tetején teljességgel elvész, ami pedig



65. ábra. Zala: 
Gabriel arkan
gyala. A ma
gasban így lát
szik. Budapest.

megmarad, (65. ábra) a lebegő kontúr, a sok fel
aprózott részletezés miatt, nem hat egységesen ? A 
két irány alaptörvényeinek összegabalyítása éppen 
olyan hiba, mint az egyiknek kizárólagos uralomra 
emelése.

Hogy pedig ezeket a bajokat ki lehessen kerülni, 
kívánatos volna alkalmat adni a mesteriskolák műkö
désének évről-évre való megbirálhatására, mint a 
külföldi akadémiák teszik, ahol a mester
iskolák ajtai megnyílnak a sajtó és az 
érdeklődök előtt, minden díj, jutalom és 
dicsérő megemlékezés álljon ott a mun
kán, hogy hozzá lehessen szólani. llykép 

megtudnók, micsoda 
munka folyik a leg
főbb művészképző 
intézetben s nem 
kellene befejezett 
tényekkel számolni, 
mint most, amikor 
szinte harminc esz
tendei működése után 
először fogunk ítél
hetni a Benczúr mes
teriskoláról, a ter
vezett jubileumi ki

állításon, hol a mester és tanítványai zárt 
sorokban meg fognak jelenni — demonstrálva egy 
darab műtörténetet. Ez igen érdekes bemutatás lesz 
és talán Benczúr mestert fogja igazolni, mint Pilotyt 
a Piloty-iskola müncheni kiállítása, s ahol kiderült, 
hogy nem akart utánzókat nevelni, hogy nála a leg
nagyobb ellentétek szabadon érvényesülhettek — 
hiszen Piloty tanítványa volt pld. Székely és Szinyei 
is. Úgy lesz ez Benczur-nál is ? Nem lehetetlen — 
a Benczúr iskolában töltött évek után egyesek igen

64. ábra. Zala : Gábriel 
arkangyalának részlete. 
Közelről látva. Budapest.



ellentétes irányú művészekké fejlődtek, hiszen Benczúr 
tanítványa volt Fényes, sőt Kernstock is. Mindez azon
ban nem elegendő annak a mulasztásnak igazolására, 
hogy az iskola belső élete el volt zárva a nyilvá
nosság előtt s hogy az a vehemens támadás sem 
törte be az ajtaját, melyet annak idején Hock János 
rendezett ellene ; pedig élet csak a fényben, nap
sugárban, tárt ablakok mellett, a nyilvánosság érdek
lődésével képzelhető el. Mi — új nemzedék — ki 
a szívünkön hordjuk a magyar művészet jövőjét, 
elvárhatjuk, hogy érdeklődésünk csukott ajtóra ne 
találjon többé.

Egyáltalán az, hogy mi történik a jövő előkészí
tése körül, nem lehet a nagy mogulok titka. Elő a 
nagy nyilvánossággal, a társadalom széles rétegeinek 
érdeklődését kell megnyerni a műhelyekben lefolyó 
élet és tevékenység iránt, tudni kell mindeneknek 
arról, mi történik a művészet berkeiben? Pedig ott 
— mint látjuk — igen nagy reformra szorult sok 
minden.

A nagyközönséget még a mostani háborús világ
ban is meglepte az idei tanév elején az iparművé
szeti iskola tanári karában kitört államcsíny, mely 
igazgató válságra vezetett. Mi van e mögött? A ma
gyar iparművészet belső válságáról hullott le a 
fátyol. De csak egy pillanatra — a nagy mogulok 
látva a laikusok érdeklődését, a támadt -résen be- 
kukucskálókat, hirtelen leengedték a vasredőnyöket. 
Most újra zárt ajtók közt folyik a »munka« — most 
már semmi sem szivárog ki, most újra nem tudjuk, 
mi lesz? Pedig a kérdés épenséggel nem belügy,— 
a nemzetnek életérdeke, hogy megtudja, min tanakod
nak, mit tataroznak, mi lesz a magyar iparművészet 
sorsa? Nagy művészeti érzéke népünknek — bi
zonyság rá páratlanul álló népművészetünk igaz 

90 művésziessége, (sajnos, egy botrányosan elhelyezett 



néprajzi múzeum ládáiba eldugva) predesztinálja 
iparművészeti haladásunkat A milánói és turini ki
állítások általános érdeket keltettek, a velencei 
magyar házból minden kiállítás alkalmából szétkapkod
ták a magyar iparművészeti tárgyakat, miért? Ennek 
oka van. De senki sem kutatta. Ezenközben pedig 
évente 20 millió korona külföldi — jórészt selejtes 
— iparművészeti tárgyakat importáltunk. A magyar 
iparművészet pedig élte tovább áléletét. Mestersége
sen táplálta az állam s egy társulat, melyet szintén 
állami támogatása tart fenn, mely mindeddig nem 
tudott egy eladási csarnokot állítani, sőt újabban az 
iparművészeti múzeumban rendezni szokott kará
csonyi tárlatokat is beszüntette, mert a múzeumnak 
szüksége volt a helyiségeire és a brüsszeli és milánói 
kiállítás nagy tűzkatasztrófái természetszerűleg el
ijesztették a vezetőséget a tárlatrendezéstol. De a 
külföld erről nem tudott. A külföld csak parádés 
formában, kiállításokon, egyetlen példányokból 
ismerte meg iparművészeti törekvéseinket. A külföld 
azt hitte, hogy a milánói, turini sikerek mögött ele
ven élet áll. Így történt, hogy mikor 1912-ben a 
»Salon d’autumne» igazgatósága felszólított a modern 
magyar művészeti törekvések bemutatására, jelentő
sen hangsúlyozta, hogy az iparművészeti törekvé
seinkkel karöltve történjék. A turini eredményeket 
még nem feledték el. Csak azt kívánták, hogy az 
önállóbb, szabadabb, forradalmibb törekvéseket 
mutassuk be.

Persze mindez meghiúsult. Állami támogatás nél
kül iparosaink közül senki se vállalkozott semmire. 
Hogy pedig állami támogatáshoz juthassunk, a 
hivatalos körök szellemével kellett volna megalkud
nunk. Ezt pedig a franciák nem akarták. A vállal
kozás tehát dugába dőlt.

Az iparművészet jövője azon fordul meg, hogy 91 



olyan anyagi viszonyokat teremtsünk, melyek közt 
gyáripar fejlődhetik ki és ezt a gyáripart művészeti 
szellem hassa át, még pedig magyar művészeti szel
lem. Mert külföldi sikereinknek az volt a titka, hogy 
ezekben az egyetlen példányokban, teszem a Zsol
nay majolikákban (63. ábr.), melyek a népies cse
répedények megnemesítései, a szinpompás eozin- 
vázákban, magyar érzés élt, magyar szellem csillo
gott — ez az, amit az idegen — mint finom ambra- 
illatot, tele tüdővel beszívott.

Látjuk újra : mint építőművészetünkben, festésze
tünkben és szobrászatunk- 
ban, az érzés keletiesen 
áradó heve adja meg a 
magyar ízt az iparművé
szeinek is, a színekből ki
áradó, a foltokban bujál
kodó, a vonalakban dús
káló érzés, mely ott él 
Nagy Sándor falornamen
seiben, Kernstock üvegfest
ményeiben, Falus címlap

jain, Lesznay Anna hímzésein, Gara Arnold porcellán- 
festményeiben, Arkay Aladár kovácsolt vasdíszein, 
Lajta ornamentikájában, Faragó Ödön faművészetében, 
Péter Sándor lakásberendezéseiben, Dékáni csipkéiben, 
Lakatos szőnyegmintáin, Kornisné csipkedalaiban, Ro
mánné batikfestésében, Kozma fafaragványain, Kőrösfői 
gobelinterveiben, —hogy csak néhány példát említsek 
— mindnyájan többé-kevésbbé magyar népies művé
szeten alapúló művészetet űznek. (67—74 ábrák.) A leg
nemesebb modern formákba magyar népies szellemet 
lehelni, — ez lehet csak a magyar iparművészet jövője is.

Nem szabad az idegen világokból egyebet átvenni, 
mint azt a felösmerést, hogy az ipar megnemesítése 
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66. ábra. Zsolnay-cdények



67. ábra. Falus Elek 
cimlapja.

68. ábra. Gara Arnold 
porcellánfestése.

69. ábra. Kernstock Károly üvegfestménye. 
Debrecen.

68. ábra. 
Dékáni Árpád csipkéje.

70. ábra. ~~
Krisch Aladár szönyegterve.



nemzeti művészetből szívja életerejét. Két veszélylyel 
kell megküzdenie, illetve nálunk hárommal. Az első 
a históriai stílusok kópizálása. A francia-német 
háború után feltámadt és uralkodóvá vált Ízlést a 
magamutogatás jellemezte. Ezt szolgálta a lakásbe
rendezésnek az a válfaja, mely a régi bútorok má
solásából állott és amely virágzó iparrá fejlődött és 
máig a legnagyobb ellensége az önállóságra törekvő 
modernségnek. Németország és Anglia kezdte ezt az 
irányt legyűrni, Franciaországban — főleg az 1911-ikí 
német kiállítás óta, melyet a Salon d’autumne ren

dezett és organizált, s egységével 
és modernségével úgy meglepte a 
franciákat, — a há
ború előtt már erős 
modern áramlat ke
rekedett fölül, ná
lunk a küzdelem 
még tart és tartani 
fog sokáig, mig a 
közönség ízlésének 
nevelése nem fog 

jelentős lökést kapni. De erről alább még bővebben 
beszélek.

Most lássuk a másik veszélyt, azt, hogy az ipar
művészet nem elégedhetik meg az egyes kiváló da
rabok készítésével, ha nem akarja, hogy a gyári 
munka mindent magával sodró ereje el ne tiporja, 
— hanem meg kell nemesítenie magát a gépmun
kát. Senki sem állhat ellent a kor-viszonyoknak, 
Morris és Asbee, Crane és Scott mind azon bukott 
meg, hogy hadat üzentek a gépeknek, a kézi munka 
nemességét hirdették. Pedig a gépmunka, mely a 
konstrukció hangsúlyozását követeli, széppé válhatik, 
ha díszt adunk a konstrukciót éreztető vonalaknak, 
megőrizve a nemes anyagot és féltékenyen őrködve

72. ábra. Kozma fa
faragása.

73. ábra. Lesznay 
Anna hímzése.
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74. ábra. Nagy Sándor fal
festés mintája.

célszerű voltán. A német gépipar művészivé alakí
tása terén jelentős sikereket kell elismernünk — az 
angol is követni fogja, pedig a német az angol mű
ipartól sokat tanult, főleg abból a törekvéséből, 
melylyel az angolok a tárgyak kézműszerűségének 
megőrzését, az anyag szellemének megfelelő díszíté
sét hangsúlyozták. A baj csak az, hogy az angolok
— mint azt Walter Crâne irodalmi propagandával 
is bizonyította, egyre-másra adva ki >A vonal és 
forma«, »A rajz alapjai« stb. munkáit — az ango
lok ízlésben, prerafaelista szel
lemben, mindenesetre antik
várista lélekkel dolgoztak. Kutat
ták a dekorativ művészetek tit
kait, törvényeit és rendszerét min
den korokon át. Morris könyvei 
megértetik, hogy mennyire ab
strakt okoskodás és idegen min
ták követése az egész angol 
iparművészet. Ahogy Chippen
dale a francia rokokóból, úgy 
Morrisék is idegen — angol, 
olasz, francia és főleg középkori
— mintákhoz fordúltak. A né
metek mindkét pontban eltértek 
tőlük. Amennyiben históriai stílushoz fordúltak, a hoz
zánk közelebb álló biedermeier és főleg a klasszicizáló 
stílusokhoz mentek vissza, bár ezt modern megisme
résekkel gazdagították, de a gépmunka gyűlöletében 
ellenlábasai lettek az angoloknak. Ellenkezőleg, 
minden erejükkel azon vannak, hogy nagyszerű 
organizálással leigázzák és művészi munkára képe
sítsék és kényszerítsék a gépeket is. A kölni Werk
bund-kiállítás 1914. nyarán, a háború kitörése pil
lanatában, hatalmas memento volt Angliának, hogy 
itt a legfőbb ideje annak, hogy legyőzzék a világ 95



piacot elfoglalni akaró Németországot, melynek 
organizált műiparától megdöbbentek az angol kal
márok.

Nálunk a modern magyar iparművészetnek van 
egy harmadik gátja is — a mi szervezetlenségünk, 
a mi keleties közönyünk ennen érdekeink iránt, 
bizalmatlanságunk önmagunkban és társainkban, ná
lunk nincs ipar, nemhogy gépipar lenne. Pedig a 
gépipar átszellemesitése és magyar szellemben, milli
ókra menő' haszonnal látná el az országot, mint tör-

75. ábra. Simay Imre ipar
művész-tanár lovasszobra.

76. ábra. Simav Imre tanít
ványának munkája az ipar

művészeti iskolában.
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tént ez Németországban, ahol az iparművészet remek 
organizáltságával csodás sikereket ért el. Párisban 
csak 1911-ben mutatkozott be a Salon d’autumne-ban, 
s az egész francia művészvilágot meglepte a néme
tek egysége, az egy célra törés, az öntudatos munka. 
Látták, hogy a németeknél művész, iparos, keres
kedő egy egységes erő. Ezt dicsérték felolvasások
ban — amiről annakidején M. É. Sz.-ben beszámol
tam* — napilapokban, folyóiratokban egyaránt, et doit

* A Ház, 1911. 145.



être imitée. Ez lett a jelszó. Bárcsak ez lenne a miénk 
is! Németországban már egész sora a hatalmas ipar
művészeti szervezeteknek alakult, Bécsben is — mind
nyájan ismerjük őket, láttuk a működésüket — de 
továbbra is ölhetett kezekkel állunk tétlenül. Az 
Iparművészeti Társulatra, az Iparművészek testületére, 
de legfőképp a kormányra várna itt nagy szerep, 
kezdeményezéssel előállani, s elsősorban egy olyan 
szervezetet kellene létesíteni, mely jeles iparművészek 
vezetése alá fogná a kerámiát, textilipart, fa-és bútor
faragást, csipkeverést, bronzöntést, mindent, mindent 
— hogy a magyar iparművészet ne legyen kirakat

művészet, de élő valóság, 
tényező a nemzet életé
ben, szerepe legyen min
dennapi létünkben és a 
sok elaprózott kisérletezés 
— gödöllői gobelinszövés, 
kecskeméti szőnyegipar, 
halasi csipkeverés, buda
pesti színes kerámia stb. 
stb., ahogy ezek a még

egyre dadogó, de nagyon tehetségesen megindult 
vállalkozásokat hívták — végre egy nagy egységbe 
olvadjanak.

A háború, ha semmi másra, de megtaníthatta a 
világot — talán bennünket is — arra, hogy mi a 
német szervezettség. Et doit être imitée ! Akkor az
tán hadd épüljön fel az az eladási csarnok — de 
ne a Városligetben, se az Üllői-úton, ahová most 
tervezik — még a Műcsarnok sincs jó helyen ! — 
de benn a Belvárosban, hogy mindenkinek keze- 
ügyébe essék. Az angol középkoriaskodás, a Morri
sok és Asbee-k kisérletezése, Campdenben, távol, 
távol Londontól, ép ezen bukott meg. Ha egy tük
röt akarok venni, nem ülök vonatra és nem megyek

78. ábra. Zutt tanár 
tanítványának 

munkája az iparmű
vészeti iskolában.
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77. ábra. Zutt ipar
művész-tanár 
plaquette-je.



vidékre egy napi járó útra, hanem bemegyek villa
moson a belvárosba, az üzletnek olyan helyen kell 
lenni, hogy az emberek abba egyenesen betévedje
nek. Itt, egy helyen legyen aztán a magyar bronz, 
magyar csipke, magyar porcellán, magyar bútor, 
magyar ötvösmü, magyar ékszer, ami mind ezer 
változatban, egyetlen szellemet leheljen.

Ezt a szellemet aztán elő' is kell készíteni, a jövő 
nemzedékbe belenevelni: az iparművész növendékekbe. 
Erre már van egy orgánumunk, az iparművészeti 
iskola, mely nem iparra, sem művészetre, hanem 
egy egészen sajátos valamire : művészeti iparra, illetve 
művészies ipart tervező készségre akar nevelni. Vá
logatnia kell tehát a jelentkezőkben, mert lehet valaki 
művésztehetség, azért nem alkalmas szükségkép 
iparművészeti alkotásra, még ha kézügyessége, sőt 
ha művészi készsége is van. Az iparművészeti ké
pesség egy diszítő, térkitöltő, felülethez tapadó ala
kításban nyilatkozik meg, a képzelet oly sajátos 
tevékenységében, mely ihletét nyerheti az anyagból, 
segítséget kaphat a feladatból, de korlátáit és adott
ságait nem befolyásolhatja semmi. Ezzel kezdettől 
fogva számolnia kell. Az iskolanövendék képzeletét 
szabad szárnyalásra ihletheti, megmutathatja neki az 
utat, melyen megtanul feladatába elmélyedni. De a 
lényeg : a képzelet, melynek abstrakcióra hajlamos
nak kell lenni, mert ha nem, ha naturalisztikus haj
landóságok, részletekhez tapadás jellemzi, iparművé
szeti feladatokra nem alkalmas. Ezt a nagy peda
gógiai igazságot nem ismerte fel még az iskola, s 
innét a művészpedagógia sok ellentmondása, annyi 
félbeszakadt, derékbetört, szárnyaszegett proletársors, 
egymásnak ellentmondás és zűrzavaros kapkodás.

Aki az élet felett álló művészetet, a diszítő felada
tok megoldását keresi, annak játszani kell tudni a 
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kíthassa, változtathassa, kénye-kedve szerint. Annak 
a művésznek formaemlékezetét a virtuozitásig kell 
fejlesztenie, mint Lecoq de Boisbaudran irja : «Sze
mével kell látnia a formát és emlékezetében meg
őriznie», s csakis ekképp lesz az az övé. Minden 
formát előbb kívülről kell tudnia, hogy aztán emlé
kezetből festhesse, alakíthassa és változtathassa kép
zelete parancsszavára. Az optikai benyomástól füg
getleníteni kell tudnia magát. Ehhez a természet előtt 
pepecselő művészi eljárás nem alkalmas. Ellenben a 
naturalista törekvésnél — éppen mert ott a finom 
és ismeretlen, az új és izgató árnyalatok hangsúlyo
zása a lényeg — emlékkép-gyakorlatokra nincs 
szükség.

Az iparművészeti iskola ellenben csakis az első 
módszeren épülhet fel, ott kivétel nélkül és kizáró
lagosan az abstrakt formalátás törvényeit kell meg
ismertetni a növendékekkel, mint tette azt Walter 
Crâne fentemlített műveiben. Ezen alapulhat aztán 
az anyag megismertetése igazi műhelynevelés útján, 
hogy a növendék az anyagba ojtsa stílusát és abból 
nyerjen újabbnál újabb ihletet. Ez az igazi erkölcsi 
nevelés. Befejezi ezt a nemzeti irány kultusza, mely 
a modernséggel párosulva, iparművészetünk jövőjét 
biztosíthatja.

Itt azonban újra veszély fenyeget: a tanár egyé
niségének utánzása. Mert az, hogy a természetet a 
művész egyénisége érvényesítésével alakítsa,* lehet 
igen helyes elv — de ha még nincs egyénisége an
nak a növendéknek, mi lesz akkor? Megmutatom 
mi lesz. íme Simay Imre iparművész-tanárnak egy 
lovasszobra (75. ábra), nem bírálni akarom, csak 
bemutatni. S mindjárt melléje teszek egy másikat : 
egy tanítványa (76. ábra), iparművészeti iskolai nö-

* Simay elve, 1. Magyar Iparművészet, 1912.38.1. 99
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79.abra. Pohárszék 
üvegekkel. Ter
vezte Rippl-Rónai.

Gróf Andrássy 
Gyula tulajdona.

vendék szobrát — persze, hogy Simay szemével 
látja a világot —, még pedig annak a modorában 
— vagy mondjuk kegyesen — stilusában. Hát ez 
az, amit egy iskolának kerülni kell A modoros
ságra való szoktatást. De ne higyjük, hogy ez egy 
elszigetelt jelenség. A példákat számosíthatnám. Ott 
van teszem az archaikus ízlésű plaket-művész, 
Zutt, régieskedő formanyelven adja elő mondani
valóit (77. ábra). Most nem értékelni akarjuk, csak 
arra mutatni rá, hogy növendékeire rákényszeríti a 
maga formanyelvét és előadási modorát (78. ábra). 

Ha az iskolának 
élén azonban 
egy nagy egyé
niségű művész 
állana — művész 
és nem laikus, 
aki lehet jó ad
minisztrátor, de 
akinek beleszó
lást a munkájába 
semmiféle, még 
oly kistehetségű

művésztanár sem tűrhet el — úti figura docet ! — a 
nagy művészegyéniség szavát azonban minden tanár 
respektálni volna kénytelen. Más kérdés, hogy az 
iparművészeti iskolának a közönség nevelése is fel
adatai közé tartozik-e ? Erről külön lesz még szó, 
most csak a tervező művész nevelését tartjuk szem 
előtt, s újból hangoztatjuk, hogy vezetésre csakis 
kivételes nagy egyéniség való. Csak a középszerűségek 
uralmától mentsen meg az Isten !

Pedig sokszor hallott érv, hogy a kiváló egyéni
ség nem való művészi iskola élére, mert éppen 
egyénisége kiválóságával ráfekszik a többire és min
dent uniformizál. De feltéve, bár meg nem engedve, 

80. ábra. Pohárszék bronz- 
veretekkel. Tervezte Rippl- 
Rónai. Gróf Andrássy Gyula 

tulajdona.
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hogy ez igaz, kérdem : mi jobb, ha egy kiváló egyé
niség ízlése és stílusa válik uralkodóvá, vagy ha az 
utánzó, az idegen érzésekben és idegen szellemben 
nyakig elmerült középszerűségé ?

Azonban kizártnak tartom azt, hogy egy igazán 
nagy egyéniség uniformizálni akarná. Ellenkezőleg 
— ő örvendene legjobban, ha az eredetiség szárny
bontásait figyelhetné meg ! Ő, ki a lelkéből merít 
ihletet, tiltakozna leginkább az ellen, hogy az ő 
világlátását utánozzák ! Hogy Rodint könnyű utánozni? 
Hát ki tudta utánozni ? A modorát talán : de a zsenijét ? !

81. ábra. Könyv
dísz. Rippl-Rónai 

rajza.
82. ábra. Porcellán-festés. 

Tervezte Rippl-Rónai.

83. ábra. Kandalló.
Tervezte Rippl- 

Rónai.

Ami iparművészeti iskolánk, éppen helyiségé
ben folyton maga előtt láthat egy nagy tanulságot, 
hiszen Lechner Ödön iparművészeti múzeumában 
van elhelyezve, amelynek minden formája, minden 
vonala, minden részlete egy nagy művész egyéniség 
iparművészeti zsenijének ékesszóló bizonyítéka. A 
növendéknek csak végig kell tapintania a falakat, 
hogy megtanulhassa az iparművészeti gondolkozást. 
(Itt eszembe jut, mit felelt erre nekem a megboldo
gult mester.

— Igen, igen, ha engedtek volna nyugodtan dol
gozni, ha csakugyan végső következményéig végig 
gondolhattam volna minden formát, hogy megold- 101
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hassam ideális végső alakjáig. De sietnem kellett, 
hogy a millenniumra kész legyek vele, mert alig 
várták, nogy a felavató dikciókat elmondhassák !)

Annyi bizonyos, hogy tanulságnak, éppen ebben 
az átmeneti állapotban, nagyszerű tanulság Lechner 
munkája. Micsoda szerencse lett volna az iparművé
szetünkre, ha annak az iskolának ő lett volna az 
igazgatója.

De nem így történt ! Most azonban alkalom kínál
koznék helyrehozni a hibát. Első
sorban vezető emberre van szükség 
és csak másodsorban új iskola
épületre (illetve épületekre, pavil
lonrendszerben, mint ahogy a képző
művészeti akadémia is tervezi a 
magáét) — rajztermekre és műhe
lyekre, ahol a munka folyhat — 
egységes vezetés alatt, végtelen vál
tozatosságban. Mert ott, ahol min
den szellem, csak szellem vezethet * 
A vezető iniciativa egy egész és 
igazi művészembert követel. Olyat, 
aki elsősorban anyagban és pedig 
lehetőleg sokféle anyagban dolgozott

ember. Azt felelték erre, persze művészember felelte, 
Kőrösfői-Krisch Aladár:**

— Az pedig, hogy a legnagyobb művész is 
aránylag milyen kevés anyagban szerezheti meg azt

* Megdöbbentően igazolta állásfoglalásunkat : a pedagógia 
történetében szinte páratlanul álló két eset s mindkettő az 
iparművészeti iskolánál adta elő magát : az első, amikor a 
tanári kar fellázadt az igazgató ellen s a második, amikor a 
növendékek fellázadtak a tanárok ellen, — mondván : „a mai 
tanítási módszer szakemberek hiányában a legkezdetlegesebb.“ 
Itt ideiglenes megoldás nem segít. Be kell inkább az iskolát 
csukni, semmint folytonos lázongás színhelyévé tenni.

** Magyarország, 1915. nov. 28.

84. ábra. Hímzés Ter
vezte Rippl-Rónai József.



85. ábra. Üvegfestmény. Ter
vezte Rippl-Rónai József.

Az Ernst-Múzeumban.

az ösztönszerű, csalhatatlan jártasságot, mi már 
biztosan tudjuk, akik ebbe egy kissé belekós
toltunk.

Lám a gyakorló művész, a maga szuverén hang
ján, hogy ránk pirít ! Ö jobban tudja, hiszen bele
kóstolt !

Pedig a baj az, hogy egyről elfeledkeznek, — a 
kiváló művész ösztönszerűségéről, mely az arca véres 
verejtékével dolgozó tehetséggel szemben szárnyalva 
tud járni* Az ilyen művész — 
s van ilyen művészünk — lehet 
festő, mint Rippl-Rónai, de min
denesetre lakatos és üveges, 
bádogos, nyomdász, bútortervező 
s minden egyéb legyen, ismerje 
a plakátot és a könyvdiszt, az 
ablakot és tért egyformán tudja 
alakítani és stílusát az illető 
anyag : a selyem, a litográfiai 
kő, a porcellán, a fa, a bronz és 
az üveg természetéhez, de egyé-

* Hogy ezt az iparművészeti isko
lát mennyire félreértik, bizonyság rá 
a „Magyar Iparművészet“ legújabb 
számának egy jegyzete, melyben az iskola hivatalos lapja 
azzal vádolja az iskolát, hogy pályatévesztett egyéneket nevel. 
De miért? Mert nem gyakorlati a módszere. Mikor lenne az ? 
Ha másolónak, ha rajzolónak tanítaná ki a növendékeket, ha 
gyakorlati, kereskedelmi ismereteket adna, ha a szurrogátum
szerű anyagok természetével ismertetné meg őket, — szóval 
ipariskolává sülyesztené le. Hogy ennek az országnak tervező 
iparművészekre szüksége van-e ? Ezen lehet vitatkozni. Adjuk 
fel önállóságunkat, legyünk tökéletesen Ausztria gyarmatává, 
akkor aztán nem kell magyar iparművészet. De a háború 
után Magyarország ipari fellendülése várható s így ipar
művészeti magasabb kiképzésre is szükség lesz — mégpedig 
teljesen nemzeti irányban és tökéletesen művészi szellemben. 
Csakis az erre alkalmas igazi tehetséget fogadva be. 103
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nien átidomítani képes legyen (79 — 85. ábrák), persze 
a maga stílusában. Csakis az ilyen egyéniség íog tudni 
tanári karának irányt, növendékeinek példát s ipar
művészetünknek jövőt mutatni. Csakis az ilyen em
bertől várhatjuk el, hogy vezetni tud. Mert vezetni 
kell tudnia. Minden szava leikéből fakadjon és 
minden tette egyéniségének legyen a tükre. Tőle, a 
vezértől függ a jövő magyar iparművészetnek a 
sorsa, melyet ki kell emelnie a melegházi növény 
dédelgetett áléletéből, hogy az életbe átplántálva, az 
új magyarsággal egybeforrjon, azt színével, illatával 
beboríthassa.



Pulszky Károly emlékének.

IV.
MÚZEUMOT A MAGYAR MŰVÉSZETNEK.

Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze 
töredékeinket, nehogy végleg el
vesszenek s ezáltal is üresebb legyen 
a múlt, szegényebb a jelen és 
kétesebb a jövö. Ipolyi Arnold.

Báró Eötvös József — felösmerve azt az igazsá
got, hogy a művészet olyan hatalom, melyet, ha az 
állam nem alkalmaz, ellene fordul — első' volt 
kultur-politikusaink között, ki a művészetet az álla- 
dalom szemével tekintette. Jól tudta, hogy a művé
szet az ember érzelmi világát rázza fel, az államnak 
tehát őrködnie kell azon, hogy milyen érzelmeket 
sugall kora művészete. A nagy keleti birodalmak 
zsarnokai, fáraói és főpapjai jól tudták, milyen 
hatásokat tud kiváltani a művészet és céljaik szol
gálatára rendelték, felhasználták politikájuk és val
lásos rendszerük erősítésére. így tett a görög és 
római művészet, a keresztény középkor, a reneszánsz 
sok kis zsarnoka. XIV. Lajos és minisztere, Colbert 
volt az, ki felismerte a művészet másik erejét, azt, 
hogy érzés-sugallás mellett a nemzeti vagyonosodás 
forrása is. Ettől kezdve a franciák célja, hogy 
Európát Ízlésükkel hódítsák meg, a világot a francia 105



divattal igázva le. Ideális és materiális szempontok 
követelik tehát, hogy az állam a művészet sorsával 
alaposan törődjék, ízlés vagy hajlam dolga, hogy ki 
melyik érvet hangoztatja. A nagy ipari fellendülés
ben levő német állam feje, Vilmos császár azt hir
deti, hogy a művészet segítsen a népet nevelni, adja 
meg az alsóbb néposztálynak is a lehetőséget, hogy 
ideálokhoz támaszkodhassék. Micsoda ideálokhoz? 
Vilmos császár szemében ezek az ideálok ugyan
azok, aminőkre a fáraók vagy Napóleon gondoltak, 
ebben nincs változás, nincs fejlődés, a monarchikus 
államfenntartó eszmék ugyanazok mindenkor és 
mindenhol. De a modern demokrácia ideáljai is 
megkövetelik a művészet támogatását és hogy e 
támogatásnak hatása legyen, a modern állam fel
adatának tekintette a művészi nevelést, nemcsak a 
művészek nevelését, de a művészi élvezetre valót is, 
hogy értse mindenki, a tömeg, az új mecénás első
sorban, a művészet formanyelvét. Két célt szolgál 
ezzel egyszerre. Kell, hogy a polgár és proletártömeg 
magára ismerjen a legmagasabb alkotásban is, 
nemcsak a szinnyomatokban és az érzelmes és 
vizenyős tárgyú, olajnyomatszerü festményekben, de 
gyönyörködni tudjon az igazi művészi alkotásban 
is: Millet imádkozó parasztjaiban, Szinyei májusi 
kirándulóiban, Bastien Lepage pihenő aratóiban, 
Paál erdőrészleteiben, Meunier gyármunkásaiban, 
Munkácsy Krisztusában egyaránt. Az államnak nagy 
érdeke, hogy erre kitanítsa, a művészetet ezáltal az 
alacsony ízlés ránehezedése elől megvédje és meg
mentse, nehogy a művészet újra rabszolga legyen. 
Azelőtt a királyoké és mecénásoké volt, most pedig 
a művészileg pallérozatlan tömeg rabszolgája lenne, 
ha az állam nem juttatná abba a helyzetbe, hogy a 
tiszta művészet legnagyobb feladatainak megoldásá- 

106 val foglalkozhassék.



86. ábra Györgyi : Női arckép 
gróf Andrássy S. tulajdona.

Báró Eötvös József szeme előtt folyt le az ötvenes 
és hatvanas évek magyar művészetének vértelen 
tragédiája, melyet felismert, mert belelátott a mély
ségekbe.* Az Ernstmúzeum biedermeier kiállítása 
szinte csakis ezt a tragédiát szemléltette. A magyar 
művészet azidétt, állami támogatás hijján, a szegény
séggel, nem, a nyomorral küzdött és kénytelen volt 
az alacsonyrendű ízlést szolgálni. Hasztalan kért a 
magyar művész a bécsi kor
mánytól segítséget. Oly nagy 
művész, mint Izsó, még 1864- 
ben is sikertelenül fordult, leg
nagyobb nyomorában, a hely
tartó tanácshoz, Telepi, Than, 
Marastoni, Orlai-Petrich aján
latával felszerelt kérvényében. 
Elutasították. A biedermeier 
kiállítás pedig azt igazolta, hogy 
mennyi jeles tehetségünk volt 
akkor is. Egy része kivándo
rolt, másrésze fotográfus lett, 
címtáblafestő vagy kőfaragó.
Szóval a tömeg ízlését kellett szolgálniok. Akinek, 
mint Györgyinek (86. ábra), tehetsége volt az arc
képfestésre — a kiállítás kiváló alkotásainak egész 
sorát hozta felszínre ! — még valahogy szűkösen
megélhetett — a másik arcképfestő, Barabás mel
lett, — de már Grimm a vidékre menekült, Borsos 
és Weber felhagyott a művészettel (87. ábra) — elég, 
a példa fáj : a magyar művészet tükörképe ez.

Br. Eötvös felismerte, hogy kettős feladat várako
zik az államra : nevelni kell a művészeket és a 
tömeget. Az általa elvetett mag aztán kihajtott. 
Láttuk, hogy a művészetnevelés terén mik az ered-

*Ezt „Br. Eötvös József művészpolitikája“ c. tanulmányom
ban kifejtettem. Művészét XIII. 25. 1. 107



mények, kijelöltük a reform útjait — de van a 
művészetnevelésnek másik oldala is s Eötvös azt is 
felismerte: az idegen hatások elmemozdító erejét. 
«Mint a vándormadarak — úgymond — magukkal 
viszik némely növény magvait azon szigetre, ahol 
rövid pihenőt tartanak, idegen vegetáció csiráit 
szórják el : úgy vitték át egyesek gyakran egyik 
nép eszméit más népekhez s mély jelentősége van 

a mondának, mely szerint az 
ó-világ minden nagy törvény
hozója és gondolkozója utazás
ban töltötte élete nagy részét«. 

Ez magyarázza meg, hogy a 
középkorban — 1373-ban —
Nagyváradon mintázhattak egy 
olyan művészi alkotást, mint 
a Kolozsvári Testvérek Szent 
Györgye: bizonyára világlátott 
emberek voltak, akiknek köz
vetlen kapcsolatuk volt az avigv 
noni pápai udvarral, s ezen a 
réven a kor olasz és francia mű
vészetével. Ez magyarázza meg

Munkácsy Mihályt, aki már 1867-ben Courbet-tól kapta 
az első erősebb benyomást, Mészölyt, aki Liertől sokat 
tanult Münchenben, Székely Bertalant, akit Rethel 
művészete fejlesztett, Madarászt, aki Cogniet tanít
ványa volt, stb. — mind, mind egész életükre döntő 
hatást kaptak a külföldtől és mégis megmaradtak 
magyar művésznek az idegen környezetben is. Br. 
Eötvös felismerte tehát a külföld megismerésének fon
tosságát és művészeti ösztöndíjakat alapított, hogy 
kiváló tehetségeket világlátni küldhessen. Azóta ez 
állandósult, csak a gyakorlata hibás.

Ha a fiatal művészt korán küldjük ki, amikor a 
108 maga egyéniségének alapsajátosságai kialakulatla- 

87. ábra. Weber: Arckép
csoport. Magántulajdon.



nők s a kifejezési eszközeinek kifejlesztésével tusa- 
kodik, annak a veszélynek van kitéve, hogy idegen 
modort les el, mely nem egyenértékese a maga 
egyéni hajlandóságainak, csak újszerűségével lepte 
meg, csak különösségével kapta meg (pedig egy 
idegen lélek tükörképei). Innét azelőtt a Bastien 
Lepage-utánzás,most a Van Gogh vagy Matisse-utánzás 
divata. Meg nem emésztett formulák pontos átvétele 
valahány. Azért első feltétel, hogy az ország határain 
belül teljes lelki és technikai, ízlésbeli és tudásbeli 
kiképzést nyerjen a fiatal művész és csak így felké
szülve, abban a lelkiállapotban, hogy a külső benyo
másokat magába olvaszthassa, mehessen külföldre. 
Ekkor az ösztöndíj nem veszélyes — sőt, most már 
egyszerűen szükséges. Odaítélése is könnyebb, ha a 
mesteriskolából és művészi érettségének bizonyság
tevése után nyerheti el. Amit ekkor tanul, az vérévé 
válik, az lelke belső tartalmával egyesül, most már 
tud művészileg gondolkodni, meglesi a belsejéből 
feléje szálló szót s el tud merülni képzelete képei
nek alakításába. Csak azt látja meg, aki erősítheti, 
csak ahhoz fordul, akire szüksége van. Mesterünket 
megválasztani, a tradícióba kapcsolódni súlyos élet
kérdés. »Az akadémikusok — mondotta Courbet — 
belefulladnak a múlt vizébe, — én kiúsztam belőle«. 
Legjellegzőbb erre Liebermann művészi fejlődése.*) 
Művészetét a hetvenes évek Párisa formálta, mellyel 
szoros kapcsolatban volt mindenha, de zseniális 
intuícióval a legkülönbözőbb hatásokból ki tudta 
válogatni mindig azt, amire szüksége volt a maga 
egyéniségének formálására. Minekutána a berlini 
Scheffektől, a weimari Verlat-tól a festés készségét 
elsajátította, ragyogó elmeéllel megválasztott olyan 
példákat keresett ki mindég, akik fejlődésében előre-

*) Béla Lázár. Die Maler des Impressionismus. Leipzig. 
Teubner 44. 1. 109
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vitték : Munkácsyt, Menzelt, Israelset és Halsot, 
Bastien Lepaget és Paál Lászlót, aztán Millet-t s így 
tovább — műveiről leolvashatók a mesterek, de 
azért Liebermann maradt ő mindvégig. Ha korán, 
emberi egyénisége kiforrása előtt került volna a 
nagy mesterek hatása alá, (amire igen sok példát 
ismerünk,) aligha tudott volna egyénisége veszélyez
tetése nélkül a hatásokból kibontakozni. Az ösztön
díjak és külföldi utazási segélyek tehát csakis az 
érett művészi tehetségeknek használnak.

Ezen elv alapján kell az ösztödijak odaadományo- 
zásának szabályzatát átalakítani. Természetesen ennek 
előfeltétele az, hogy előbb a hazai művészképzést 
tökéletesen megoldjuk.

A külföldi utazás technikája sem maradhat a mai 
felületes formában, amikor az ifjú felveszi a pénzt, 
de mire elindulna, már alig marad belőle valami, 
előbb ki kellett a hazai adósságokat fizetnie, ha aztán 
a maradékkal Párisba eljut, vagy kikerül egy rövid 
olaszországi útra, felületes tanulásnál egyebet nem 
végezhet. A franciák, amikor azt akarták, hogy a 
művészek Olaszországban nevelődjenek, Rómában egy 
palotát rendeztek be a részükre, ahol évekre letele
pedhetnek, építész, szobrász, festő, grafikus, zenész
művészek, már a párisi akadémia elvégzése után. 
Más kérdés: kell-e a modern művésznek Róma? 
A franciák között igen sokan tagadó választ adnak.* 
Annyi bizonyos, hogy nekünk égetőbb szükségünk 
volna egy párisi művészházra, mint a rómaira. 
Fraknói püspök alapítványának sorsa is ezt bizo-

* Larroumet, L’art et l’état en France. 202. 1. azzal érvel, 
hogy a római művészet rossz példa, az igazi antik inkább talál
ható Athénben. Tény, hogy a Rómában tartózkodás feltételét 
már enyhítették és a növendék sokat utazhat Hollandiában, 
Németországban is, ha akar. Sőt újabban (Conyba, Les 
Beaux-Arts et la nation. 86. 1.) az utazást egyenesen kötele
zővé tették. 



nyitja. Már-már a helyes mederbe került, történeti 
intézet lett volna belőle, mikor kitört a háború. 
Hogy mi lesz belőle — a háború után ? Minden
esetre nem kell művészotthonnak, Róma a modern 
művészet impresszionista irányának, Velasquez pápa
arcképén kívül, semmit sem adhat. Az abstrakt 
törekvésűek számára — akiknél a rajz a lényeges — 
hasonlókép nem fontos egy huzamosabb római tar
tózkodás. Páris azonban mindenkinek sokat adhat. 
Azért kell ott művészház. Ez a párisi ház könnyen meg
teremthető volna — csak utazási segély helyett — helyet 
kellene biztosítani egy párisi magyar házban, ahol 
az ifjú művész egy-két évre letelepedne és művészi 
készségét tökéletessé fejleszthetné. Mert hiába. Páris 
ma a művészi élet ütközőpontja s ez alig fog a 
háború után megváltozni.

Most, e pillanatban, hogy e sorokat írom, eszembe 
jut az a sok keserűség, melyet honfitársainknak a 
háború kitörésekor és internáltjainknak a háború 
alatt el kellett szenvedniük a «művelt franciák» két
ségbeejtő gyűlölködése miatt. Mit hoz a béke, meg
változik-e franciák lázas gyűlölködése, eszükbe jut-e, 
hogy egykor az emberiességért véreztek ? Da ha — 
mit remélni szeretnék — a béke nemcsak formális 
lesz, hanem végleges, szívekbe ható, ha igazat ad a 
jövő nagy mesterüknek Rodinnek, aki egy amerikai 
lapban azt hirdeti, hogy a háború szenvedései meg
érlelik a lelkeket s az idealizmus hullámai eláraszt
ják őket : akkor az az új eljövendő világ, melyben 
Rodin szerint a szellem fog uralkodni, az egész 
emberiséget egyesíteni fogja a nagy közös munká
ban. Ennek a közös művészi munkának csak Páris 
lehet a középpontja s az ifjú magyar művészet oda 
járhat tanulni.

A magyar állam feladata lenne Párisban olyan 
otthont teremteni, mely a magyar művészeknek az 111



élet anyagi feltételeit biztosítva, lehetővé tenné a 
gondtalan munkálkodást, tehetségük kiteljesedését, a 
legnagyobb művészi benyomásokkal való meggazda
godást, majd hazatérve, hazai benyomásokba elme
rülve, a legnagyobb művészi alkotások megteremté
sét várhat nók.

De, ismétlem, már külföldre a művészet teljes 
átérző képességével, a nagy mestereken fejlett tudás
sal, képzelet-strukturájuknak megfelelő művészi Ízlés
sel kell elindulniok. Másrészt idehaza olyan közön
ségnek kell őket fogadni, amelyik megérti nyelvü
ket, nem retten vissza az új kifejezési formáktól, 
melyeket a külföldön kimíveltek, amelyeket ők aztán 
magyar hagyományba bekapcsolhatnak, minden erő
szaktevés nélkül, természetes átmenetben, könnyedén.

Hogy ez lehetségessé váljék, a Szépművészeti Múze
umra vár a nagy feladat.

Szentimentális lelkek a múzeumokról, mint a művé
szet börtönéről szeretnek beszélni* s hangzatos frá
zisokat faragnak a Parthenon szobrainak fájdalmai
ról, amint a görög ég alól London múzeumának 
sívár falai közé plántálták őket s szinte hallják, mint 
jajong a melosi Venus, amiért a Louvre-ba zárva 
elvesztette a régi imádóit. Abba még valahogy bele
törődnek, hogy a festmények múzeumba helyeztes
senek, noha a festmény is máskép hat azon a helyen, 
ahova szánták, mint a múzeum, neki oly ellenséges 
környezetében, példa rá Rembrandt műve : Six pol
gármester arcképe, amely az amsterdami Heeren- 
grachti palotának kis szalonjában, ahol már kétszáz
ötven év óta függ a falon, mindig ugyanazon a 
helyen, szintén történeti hangulatot terjeszt. De ez, 
ha használ is a kép hatásának, művészi becsét nem 
érinti. Ellenben Velasquez Innocent pápája, a római

112 *De la Sizeranne : Les questions esth. Paris, 1904. 233. 1. 



Doria-képtárban, minden erejét kifejti és nem kíván
kozik a Vatikánba. Talán a meghatározott dekorativ 
célzatú műveknél fájdalmas érzéssel lehet megállapítani, 
hogy hatásuk egy igen nagy részét a környezetből 
való kiemelés által elvesztették, de kétségtelen, hogy 
az emberiség ízlésének nevelésére a Parthenon 
frize sokkal többet tehetett a londoni múzeum 
révén, mintha eredeti helyén, görög földön hagy
ták volna — elpusztulni. Csak arról lehet szó, 
hogy a muzeális felállítás által nem lehetett 
volna-e Londonban is olyan környezetet teremteni, 
mely közelebb állva az eredeti felállításhoz, művészi 
célzatainak tökéletesebb kifejtését megkönnyítené ?

A művészeti múzeum főszempontja ugyanis elsősor
ban a műtárgy művészi célzatainak lehető teljes 
bemutatása s e cél érdekében való annak olyatén 
berendezése, hogy a kor hangulata is kifejezésre jus
son, amelybe aztán mint szerves egység bele legyen 
illeszthető. Hogy ezt a korhangulatot mivel hozza 
ki a múzeum, ezt általánosságban megoldani nen lehet. 
Egyszer a terem korszerű dekorálásával, másszor a 
dekorációk teljes elhagyásával. A lényeges az, hogy 
úgy állítsuk be a műremeket, hogy szépségeit élvez
hessük, gondoljunk a melosi Venus méltatlan elhe
lyezésére: egy smaragd ólom foglalatban! Minden
esetre igaz az, amit a Rembrandt-deutsche oly iga
zán mondott : nur wenn das künstlerische, nicht das 
wissenschaftliche Prinzip an die Spitze gestellt wird, 
dienen die Museen den Musen. Ez a lényeges ; a 
múzeumnak a múzsákat kell szolgálnia. Ezt pedig 
csak akkor teheti, ha a haladó idővel való kapcsolatot 
nem szakítja szét, sőt ellenkezőleg, ha tudatosan mind 
szorosabbá teszi, mint tette azt Tschudi, Lichtwark 
és Bode, mindegyik más és más módon, de mindenik 
eleven életet, szellemes mozgalmasságot vitt be a 
múzeumába. Nem akarjuk az egyik törekvést sem 113
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egyedül helyesnek kikiáltani. Tschudi a modern 
művészet újabb törekvéseiből, az impresszionizmus
ból indult ki és úgy rendezte át a müncheni múzeu
mot, hogy az szinte kizárólag az impresszionizmus 
történetét illusztrálta. Berlinben, a National Galerie
ben is szinte egyenesen ezt a fejlődési sort kapta ki 
és minden vonatkozásában, tehát külföldi (francia) 
kiindulásától kezdve, a legújabb áramlatokig, bemu
tatni igyekezett. Nemes Marcell gyűjteményéből is 
kiválogatott egy olyan sorozatot, mely az impresszio
nizmust bevilágította és kiállította a müncheni Pinato- 
tékában, kijelentvén, hogy Nemes gyűjtésének a kva
litás hangsúlyozása mellett éppen az adja meg a 
jelentőségét, hogy bebizonyította — Tintoretto, Goya, 
Greco stb. remekeivel — az impresszionizmus nagy 
szerepét <a legnemesebb festői kultúra megösmeré- 
sében».* Egy esztétikai világnézet demonstrálására 
vállalkozott tehát Tschudi, aki múzeumát eszmék hor
dozójává tette. Kunstforscher sollen Gestalter sein, 
wie alle Forscher. Und nur denen dürfte der Staat 
die hohe Aufgabe anvertrauen Museen gestalten . . . 
Denn Forschen ist bauen** — írja Meier-Graefe — 
s ezzel kifejezte azt az alapelvet, mely az egyik múzeum- 
tipus megalkotásához vezet.

Lichtwark ideálja más volt. O széleskörű népneve
lési intézményt csinált a hamburgi múzeumból, ahol 
intenzív művészi nevelés folyt, mind az igazgató 
vezetése alatt. Megnyerte magának a hamburgi rajz- 
tanitókat és azok segítségével szóval és írásban, a 
példa erejével, a művészi dilettantizmust terjesztette, 
a színérzék fejlesztését mívelte s múzeumában a 
műtárgyak művészi szemmel való látására nevelte az 
ifjúságot. De múzeumát is a maga képére formálta át:

*Elöszó a Nemes Marcell gyűjtemény müncheni kiállításá
hoz. VI. 1.

**Neue Rundschau 1913. 46. 1.



Hamburgot, annak művészi múltját tükrözte az vissza. 
Nemcsak Bertram és Francke XV. századi hamburgi 
mestereket fedezte fel és kutatta ki műveiket, de az 
újabb hamburgiakat, a romantikus Rungét, Oldachot, 
Wasmannt a kellő világításba helyezte sa hamburgi 
polgárságot ábrázoló művészetből, az igen érdekes 
helyi arcképfestészetből hiánytalan sorozatot állított 
össze. Betetőzi ezt Liebermannak és Kalckreuthnak 
Hamburg számára való megnyerése, akik közül az 
első a hamburgi Professoren-Convent-ben, az utóbbi 
az őt bíróban nagy arcképcsoportokat teremtettek meg, 
a régi németalföldi hagyományt újra felelevenítve, 
íme a második tipusa a múzeumnak, de ez is életet 
jelent, mozgalmat és fejlődést, a nemzeti talajjal való 
egybeolvadást, a helyi viszonyok szorgos figyelembe
vételét.

Bódét azonban más fából faragták. Mikor a ber
lini múzeum élére került, egy kicsinyes viszo
nyokkal küzdő, szinte vidéki színvonalon álló gyűj
teményt vehetett át. Hatalmas organizáló tehetségé
vel kifejlesztette azt a gyűjtemények egész sorozatává, 
melyek lassan-lassan külön épületeket kaptak, gyűj
teményeket hozott létre a művészetek minden ágából 
és korából, melyek egymást emelik és támogatják, 
kiegészítik és magyarázzák, hogy a feltörő Berlinhez 
méltó kultúrintézmények létesülhessenek. Bódét 
sikerei hatalommá tették, kit nem akadályozott fel
ügyelőbizottság, csak közvetlenül a császárnak tar
tozott felelősséggel. Und nur solche Autokraten ver
mögen als Museumdirectoren etwas Gutes zu schaffen— 
harsogta a világba Muther. * Bode nem várta meg, 
míg a műtárgyak a múzeumba elsétáltak, de utazott, 
kutatott, keresett, íelösmert és figyelme és érdeklő
dése kiterjedt mindenre s ha az állami pénzekből

* Aufsätze über Bild. Kunst. Berlin. 1914. II. köt. 118. 1.
8* 
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nem futotta, az által, hogy a magángyűjtőknek igen 
becses tanácsokat adott, adott esetben anyagi segítsé
gükhöz fordult. Csak a háború alatt szerezte meg az 
egyik igazgatója a múzeum új világcsudáját, egy 
archaikus görög kultusz-szobrot, barátainak milliós 
segítségével. Ugyanezt tette Tschudi is és így sohasem 
jöttek zavarba, ha egy becses műtárgy megszerzéséről 
volt szó.Párisban a Louvre barátai egyesületbe tömörül
tek, de Bode és Tschudi-egyesületek mellett is baráto
kat tudtak szerezni múzeumuknak, íőleg Bode, aki 
most is azzal ünnepelte meg hetven éves születés
napját, hogy egész sorát a műremekeknek szerezte 
meg barátaitól múzeúma számára. Tschudi halála 
után barátai azzal örökítették meg emlékét, hogy a 
müncheni múzeumnál egy sor műtárgyat alapítottak 
a nevére. A műtárgyak egyoldalú megválogatása 
Tschudi szellemét leheli. Más az eset Bódénál, aki 
nem esztétikai gondolatokat illusztráló, egyoldalú 
szempontból vezeti a gyűjtést. Bode érdeklődése min
denre kiterjed, valahol csak művészi kvalitást lát, 
sőt a művészileg érdektelent sem mellőzi, ha az a 
fejlődést magyarázza. íme a harmadik típusa a 
múzeumnak, de ez is életet jelent, sokoldalú érdek
lődést és nagy fejlődési szempontok előtérbe helye
zését, egy világváros múzeumához illő módon. Éles 
ellentéte ez annak a szűkkeblű felfogásnak, mely a 
bécsi osztrák állami galléria megalapításánál irány- 
adóúl kimondatott, hogy t. i. csak olyan műveket 
gyűjt, amelyek a fejlődést főbb vonásokban és tipikus 
példákban feltüntetni alkalmasok, ami kerékkötőül szol
gál igazgatónak s múzeumnak egyaránt. A másik három 
típus mindenike sokkal nevezetesebb, mert életet, 
mozgást, haladást és érdekes szempontokat jelent.

Mit tanultunk ebből a mi Szépművészeti Múzeu
munk számára?

116 Br. Eötvös előterjesztésére határozta el a törvény



hozás 1871-ben, hogy megveszi egy millió három
százezer forintért az Esterházy-képtárt (637 képet, 
3535 rajzot, 51.301 metszetet és 305 kötetnyi köny
vet),* a mai Szépművészeti Múzeum alapját. Azóta 
az Akadémiában szűkösen elhelyezett anyag átköl
tözött a Városligeti új palotába. Ezenközben nagy
szerű meglepetésben volt részünk. A tervezők nem 
ismerhették az anyagot, egy képzeleti gyűjtemény 
számára építkeztek és a jövővel egyáltalán nem 
számoltak. Úgy, hogy alig tíz esztendő alatt a Szép
művészeti Múzeumban sem a régi, sem az új mű
vészet, főleg a magyar művészet kellő elhelyezésre 
nem lelhet. Amikor a Pálfy-gyűjteményt kapták, a 
szűkösen felállított magyar részből kellett termeket 
elvenni, hogy az új szaporodásnak helyet biztosítsa
nak. S amellett soha olyan pazar lépcső-feljáratokat, 
széles folyosókat, tágas udvarokat, mint ebben a 
szerencsétlenül kigondolt palotában, melynek sivár 
világítása Giorgionet és Szinyeit, Rafaelt és Mun- 
kácsyt, Vermeert és Paált egyaránt agyonüti, szür
kévé fokozza le a színeket, mert oly magasak a 
felső világítási! termei, hogy mire a fény ráhull a 
képekre, megöli, megsemmisíti a legfinomabb hatá
sokat is. Justi, a berlini Nationalgaléria igazgatója, 
úgylátszik nem ismeri a mi múzeumunkat, mert azt 
mondja, hogy galériájának célszerűtlensége párat
lanul áll a világon.** Azt hiszi, hogy csak nála van 
helyszűke, ami nem is volna csoda, hiszen mikor 
épült a berlini galéria és eredetileg nem is épült 
galériának, de a Szépművészeti Múzeum alig tíz 
éves és aki építette, ismerhette volna az anyagot és 
gondolhatott volna arra, hogy milyen rohamosan 
fejlődhet tovább a múzeum, főleg modern és magyar 
anyagában. De mit használ a panaszkodás ? Segíteni

* Meller Simon. Az Esterházy-képtár története. LXXII. 1. 
** Der Ausbau der Nat Galerie. Berlin. 1913. 5. 1. 117



kell a bajokon. Mit tett Berlin, hogy a bajt fel
fedezte? Kitelepítette anyaga kitelepíthető részét: a 
csataképeket a Zeughausba, az arcképeket az építé
szeti akadémiába s azonkívül átépítik, hogy helyet 
nyerjenek. Bode múzeuma mellett is épül már a 
Deutsches Museum, az ó-német művészet számára. 
Nálunk sem marad más hátra. A Szépművészeti 
Múzeum mellett — egy Magyar Művészeti Múzeumot 
kell építeni, ahol a magyar művészet múltja és jelene 
szélesen kibontakozhassék.

Az idegen, aki most látogatja a Szépművészeti 
Múzeumot, elijesztően szegényes képet kap a magyar 
művészetről, már pedig valljuk be őszintén, hogy a 
mi kis olasz és angol, holland és angol gyűjtemé
nyünk, noha telve gyöngyszemekkel, az idegen láto
gatónak a magyar nemzeti kultúráról — melynek a 
gyűjtés egyik eleme —, meggyőző képet nem fog 
adni. Nem itt keresi a régi mestereket. Budapest 
Szépművészeti Múzeumában mást keres. Hogy mit ? 
Megmondják az idegenek.

C. Lewis Hind leírja egy angol művész utazását 
Olaszországban a maga művészi nevelésére és Velen
céből Budapestre téved, ahol a galériában Giorgione 
és Sebastiano del Piombo műveit fedezi fel. The 
picture gallery of Budapest had already revealed 
two agreeable surprises.* Ez az. Budapestnek gyön
gyöket kell gyűjtenie, keveset, de elsőrangút. Áll ez 
az elv a régi és modern külföldi művészetre egy
aránt. Különösen a modern külföldi művészet gyűj
tése terén követtek el nagy baklövéseket.

Ahelyett, hogy csakis a kvalitást nézték volna, 
azt, hogy mit jelent az illető műtárgy a fejlődés 
történetében, tehát kevés, de csakis vezető mesterek
től vásároltak volna, Delacroix, Ingres, Courbet,

118 * The Education of an Artist. London, 1906. 207. 1. 



Millet, Menzel, Leibi stb.-től, ahelyett a jelentéktelen 
divatos festők drága, mert értéktelen művei ásítanak 
a falakról felénk. Pedig csak a nagy mesterművek 
gyűjtése lehet, úgy a magyar művésznövendék Ízlé
sének nevelése szempontjából, de a magyar közön
ség művészi képzése céljából is, az egyedül helyes 
gyűjtési szempont. Budapesten senki sem akarhatja 
a művészetet teljességében tanulmányozni, senki se 
kereshet hiánytalan sorozatokat, a gyűjtés célja nem 
lehet »tátongó ür« kitöltése, nem, világvárosok nagy 
múzeumainak céljait nem tűzhetjük ki — számban 
kevés, de kvalitásban magas —, ez lehet a Szép
művészeti Múzeum gyűjtésének elve, a régi és 
modern külföldi művészettel szemben, s még egy : 
Kell, hogy folytassuk a megkezdett utat és speciali
zálni kell a gyűjteményt, melynek — a régi művé
szetben — most a velencei olasz iskolában és a 
spanyol osztályban van az ereje. Ennek a fejleszté
sében számíthatunk arra, hogy mint Braunschweig, 
Cassel a Rembrandt-tal foglalkozóknak, bizonyos 
szempontból a budapesti gyütemények is nélkülöz
hetetlenek lesznek idővel.

Ha a gyűjtésnek ez a szempontja, a múzeum 
igazgatójának bizonyos és jelentős összeggel sza
badon kell rendelkeznie. Mert periculum in mora. 
Ha a Louvre igazgatója szabadon rendelkezik vala 
35 ezer frankkal, megvehette volna Durand-Rueltől 
a Vierge de la Tremoille-t, melyért később három
szor annyit kellett fizetnie. A L’Homme au verre 
de vin t, melyet tulajdonosa 90 ezer frankért adott 
el, a Louvre-nek 190 ezer frankért kellett meg
fizetnie. A hivatalos felterjesztések útvesztőjébe 
bonyolódva, az igazgató időt veszít, itt azután igazán 
az idő pénz.

Ami a múzeum felállítását illeti, az elv az, hogy 
minden egyes műtárgy jelentőségéhez mérten érvé- 119



nycsülhessen. Ez csak úgy lehetséges, ha minél 
előbb új épületet nyer a magyar művészet számára, 
hogy a régi anyagot lehetőleg egy sorban, levegősen 
és korszerű elrendezésben állíthassa fel. Mostani fel
állítása — a falak egyszerű kitapétázása — egye
nesen gyilkos hatású. Valamikép segíteni kell a 
durva világításon — talán magas ablakok átépíté
sével, a felülvilágított termeknek velummal való 
enyhítésével — mindenesetre művészi hatásokat kell 
teremteni, mert a mai világításban minden finomság 
elillan. Emlékszem, milyen rajongó hatást váltott ki 
belőlemBrüggében a nagyszebeni Bruckenthal-múzeum 
Van Eyck arcképe — nemcsak azért, mert a kép 
magyar tulajdon s a szemem láttára állapította meg 
egy szakértőkből álló bizottság, hogy a mű Van 
Eyck sajátkezű műve, — de a remek elhelyezés, a 
gyöngéd világításban, minden miniatürszerű finom
ságát kihozta. Most, hogy a Szépművészeti Múzeum
ban — hála Petrovics Elek igazgató nagyszabásúnak 
Ígérkező aktivitásának — viszontláttam a nagyszerű 
műremeket: megdöbbentő volt az ereje vesztettsége, 
pedig oldalterembe került, amelynek világítása vala
mivel jobb, mint a közbülső nagy termeké. Itt 
sürgősen segíteni kell, ha lehet. Mert az csak nem 
vigasztaló, hogy a Louvre rendezése még zavarosabb, 
világítása még rosszabb — mert a Louvre nem 
múzeumnak épült.

Ezzel a kérdéssel szoros kapcsolatban van a Szép
művészeti Múzeum gipsz-gyűjteményének kérdése. 
Tulajdonképen nem lett volna szabad odáig juttatni 
a dolgot, hogy ez kérdés tárgya legyen. Sajnos, 
Kammerer Ernő, az előbbi igazgató, még laikusnak 
is igen közepes itéletü volt és félreértette a múzeum 
építésének és berendezésének kérdését teljesen. Hogy 
Párisban a Trocaderoban, Bécsben a Művészeti 
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következik, hogy a Szépművészeti Múzeumban is 
legyen. Sehol a világon nincsen erre példa. A gipsz
gyűjtemény, mint tanulmányanyag, a gyakorlati 
művészképzésnél, de a történeti oktatásnál is, pótol
hatatlan, pláne, ha kelló' módon állítják fel (t. i. 
lehetőleg abba a keretbe, ahogy a műtárgyat eredeti
leg gondolták) és a patinázás által elveszik a gipsz 
kellemetlen hidegségét. Az impregnált és színes vagy 
csak tónusos mázzal bevont gipsz hatása sokkal 
elevenebb. De ez nem való múzeumba, ahol csakis 
az eredeti műnek van helye. Hogyha pedig keverik 
a gipszmásolatot az eredetivel, egyenesen meg
tévesztő a hatása. Képzeljük el, hogy a régi képtár
ban a Giorgionék és Coreggiok között, a Rafael kép 
mellett, másolatokban vagy fotográfiákban mutatnák 
be a mesterek többi műveit — nem európai kacaj 
volna-e a viszhang? (De azért már ajánlották ezt is 
nálunk.) Igaz, a múzeumnak tanítania kell: de 
tanítania előadóteremben, odavaló a fotográfia, gipsz 
és vetített kép — múzeumban csakis maga az 
eredeti műtárgy beszélhet. Ugyan ez az eset a Szép
művészeti Múzeum udvarán felállított gipszekkel. 
Valóságos borzongás fog el, ha a nagy Colleoni- 
gipsz mellett elhaladok és a velencei műemlék 
csodás emlékei felélednek lelkemben !

Ha a mellényemet rosszúl gomboltam be — nem 
segít más, föl kell azt gombolni és újra kezdeni a 
gombolást. Azt, hogy most beszüntették a további 
vásárlást — nem segít a bajon. A szobrásziskolákkal 
kapcsolatban építeni kell egy Vasbeton épületet a 
gipszek számára és ki kell telepíteni a Szépművészeti 
Múzeumból őket, még ha egyes darabok össze is 
törnek — pedig micsoda összegeket költöttek rájuk 
— a beszerzésre, tonizálásra és felállításra, — elgon
dolni is fájdalom, pedig ezzel világcsufjává tettük 
eredeti gyűjtésekben oly gazdag Múzeumunkat, mely- 121



nek szobrászati része is sokkal becsesebb, semmint 
gondoltuk, amint ezt a Pulszky Károly gyűjtötte 
a reneszánsz-szobrok, az újonnan beszerzett antik
gyűjtemény (melyeket a Nemzeti Múzeum anyagával 
kell kiegészíteni) s a Ferenczy-hagyaték igazolja, — 
de most nehézségekbe ütközik a felállításuk, mert 
a gipszek közé helyezni nem szabad, a jó helyeket 
pedig lefoglalják a borzalmas gipszek. Csak császár
metszéssel lehet ezen segíteni. A gipszeknek gipsz
múzeumban a helyük, helyüket eredeti szobroknak 
kell átadniok.

Maga a Szépművészeti Múzeum tehát a régi és 
külföldi művészeti gyűjtéseket tartsa meg — a 
magyar anyagnak Magyar Művészeti Múzeumot kell 
teremteni, mely fényesen képviselje és mutassa be 
nemzetünk művészi kultúráját.

— How about the Hungarians themselves? Had 
they not wooed the arts ? — (hol vannak a magyarok ? 
Nem művelték ó'k a művészeteket?) — ezt kérdezi 
Lewis Hind-del, minden idegen.

És erre a kérdésre, szégyen szemre be kell valla
nunk, nem tudunk méltó módon felelni — mert 1. 
művészeti múltúnk emlékei nincsenek egybegyűjtve, 
2. művészeti múltúnk egybegytíjtött emlékei nin
csenek méltó módon kiállítva.

Ez a két feladat a háború utáni korra várakozik. 
Először is fel kell kutatnunk az ingó műemlékeket 
rendszeres munkával. Az ingatlan műemlékek jegy
zékét a Műemlékek orsz. bizottsága megbízásából 
néhai Gerecze Péter összehordta, sikerült is neki 
7500 műemléket megnevezni. Ennek már szinte tíz 
esztendeje, de az ingó műemlékek jegyzékével a 
bizottság még adós maradt. De mit ér ez a száraz 
jegyzék, ha kép nem magyarázza? A műemlékek 
orsz. bizottságának azt a törekvését, hogy a mű- 
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rális érdekből, az államnak támogatnia kell. Úgy 
tudom, van már erre vonatkozó határozat. Csak a 
tett van hátra. Ezen a téren Divald Kornélnak és 
Éber Lászlónak vannak már érdemeik, különösen 
Divaldnak, aki kimondhatatlan nehézségekkel küzdve, 
járta be a felvidéket, uttalan utakon gyűjtve és 
jegyezve, — de itt egy ember nem sokat tehet — 
fel kell osztani a munkát, mint a német állam, ahol 
százszámra menő gazdagon illusztrált kötetek számol
nak be az egyes államok, városok, kerületek ingó 
és ingatlan műemlékeiről s az eredményeket Dehio 
»Handbuch der deutschen Kunsdenkmäler«-je össze
foglalja. Már Ausztria is megelőzött ebben, tizennégy 
kötetben jelent meg az Oesterreichische Kunts-topo- 
graphie, természetesen van francia, olasz, német
alföldi, angol, svéd, sőt orosz és spanyol* műemlék
jegyzék is — csak nálunk van még hátra a munka 
oroszlánrésze.

Megkönnyítené ezt a munkát, ha a háború után 
egy nagyszabású magyar művészi kiállítást rendez
nénk, melynek érdekében, az ország szakszerű be
járása és műemlékeinek jegyzékbe szedése állami 
támogatás és protekturatus mellett szerveztetnék.

Ennek kulminációs pontja lenne egy nagyszabású 
Munkácsy-kiállítás, mely a mester remekeit — Ame
rikából is — hazahozná és abból amit érdemes, 
megmentene a nemzet számára. Ez a kiállítás mű
vészi múltúnk és jelenünk élő nagyságait egyazon 
szeretettel feltárná — a multat is, bármily ne
hézséggel járna annak egybegyűjtése. Hogy a vidé
ken, félreeső templomokban, a vezető családoknál, 
egyes gyűjtőknél a magyar művészeti múlt milyen

* A monumentális, Cristobel de Castro szerkesztésében 
megjelenő mű mellett a szegény spanyolok egy olcsóbb 
kiadást is rendeztek, aminek különös érdemei vannak. Ezt a 
példát is meg kell szívlelnünk. 123



kincsei lappanghatnak, fel nem ösmertetve és senki 
által nem méltányolva — azt csak kicsiben párat
lanul szemléltethette az a kiállítás, melyet egyetlen 
korra, a biedermeierre és szinte kizárólag a fővá
rosra szorítkozva, az Ernstmúzeumban rendeztem és a 
művészek élettörténetei egymásután pattantak fel, 
Grimm és Gebhard, Weber és Györgyi — hogy csak 
nehány nevet említsek — az ösmert Barabás, Borsos 
mellett is uj fénybe merültek. Egy egész lesajnált kort 

méltányolni tanul
tunk meg. S igy 
lesz ez művészeti 
történetünk egész 
vonalán, ha rend
szeres kutatást vég
zünk. Hogy még 
ösmert mestereknél 
is, aminő Lotz volt, 
minő kincseket hoz 
felszínre a kissé 
rendszeres kutatás, 
csak nem is oly rég 
demonstráltuk az

Ernst-múzeumban. Hát még a múltra vonatkozólag ! 
Divald Kornél Szepesmegye gazdag kincseit mutatta 
be és a monumentális magyar szárnyas oltárok egész 
sorára hívta fel a figyelmet. Egy régi magyar fafa
ragó iskola létezését tanultuk megismerni.

Régi falfestményeink megmentésére, falakról le
szedésére kellene gondolnunk, a Szent László le
gendát ábrázolókra, arra a hatalmas történeti fres
kóra (1317-ből), mely a szepesváralljai templomban 
pusztul, ha már el nem pusztult. Le kellene azokat 
szedni a falról, hogy múzeumba áthelyeztetve, régi 
kúlturánk e világra szóló emlékei megmutassák az 
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88. ábra. Freskó Almakeréken : Szent-György 
küzdelme a sárkánynyal. Műemlékek orsz. biz. 
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a magyar ! Ha ezek a középkori freskók nem 
ragyogó székesegyházainknak, hanem csak szerény 
falusi templomainknak falait ékesítették is ; ha 
absolut mértékkel mérve nem is 
állanak a francia és olasz trecento 
és kvatrocento művészettel egy 
színtájon, de visszhangjai magas 
kúlturáknak, s például ez az alma
keréki Szent-György-freskó (88. 
ábra), magyar alakjaival, nemcsak 
történeti szemmel nézve, nagy ér
dekű alkotás.*

A tervezett magyar művészeti 
kiállítás építészeti, szobrászati, fes
tészeti és iparművészeti kúlturánk 
még megmenthető', itthon és kül
földön lappangó emlékeit gyűjtené össze és ami 
abból megszerezhető, bekerülhetne a magyar művé

szeti múzeumba, mely kiegészülve 
más állami gyűjtemények idevo
natkozó darabjaiból, a Nemzeti, 
Iparművészeti, sőt a vidéki múzeu
mokból is, egy hatalmas monumen
tummá alakulna, a magyar művé
szet egész fejlődését szemléltetve. 
Ütött a cselekvés órája, műemlé
keink pusztulnak-vesznek, a felvi
déket külföldi műkereskedők már 
is kifosztották, csakúgy mint 
Ausztriát, ahol a slendrián csak

úgy terjed, mint nálunk, ahol csakúgy panaszkod
nak, mint mi — Divald Kornél már évek óta — 
és nem történik semmi. így került a bécsi udvari

89. ábra. XV. századi 
oltárkép. Kassa. Rá

kóczi-muzeum.

90. ábra. Ugyanazon ol
tárhoz tartozó kép. Bécs 

Udvari képtár.

* Jelentőségét kifejtettem a Kolozsvári testvérekről írt dol
gozatomban, megjelenik az Archeol. Értesítő 1916. év
folyamában. 125



képtárba egy, a kassai múzeumban levő szárnyas oltá
runk két részlete, melyeket Kenczler Hugó ismert föl* s 
a kassai festő-iskolákhoz tartozásukat igazolta (89—90. 
ábra). Varjú Elemér régóta tárgyalt egy kis szepes- 
megyei falu remek szárnyas oltáráról, miközben tűz 
ütött ki és a falu és a templom a magyar műremekkel 

együtt elhamvadt. Pusztu
lunk, veszünk — ez ellen 
tenni kellene valamit — ki 
kellene mondani az állam 
rekvirálásának jogát, mert 
ha nem mentjük meg ideje
korán ingó műemlékeinket, 
művészi múltunk halhatat
lan emlékei teljesen és mi
hamarabb elvesznek szá
munkra. Addig, amig az 
új múzeum létesülhet, jól 
teszi a Nemzeti Múzeum, 
hogy megmenteni igyekszik 
középkori művészetünk em
lékeit, de ez nem lehet a 
végleges megoldás, a Nem
zeti Múzeum régiség-tárának 
más a feladata (a magyar 
területen található régiségek

gyűjtése), a magyar művészeti emlékek külön múzeu
mot követelnek. Ausztriában megalapították nemrég 
az osztrák állami galériát, a bécsi egyetem tanára, 
Dvofák, kifejtette a gyűjtés elveit, t. i. megmenteni 
a megmenthető!, a régi és modern osztrák művé
szek mesterműveit, egy kremsi Schmidt, egy Donner 
szertekallódó remekeit. Ez a mi feladatunk is, men
teni és gyűjteni, s aztán szemléltetni az új múzeumban.

126 Archeol. Ért. 1913. 443. 1.

91. abra. Mária látogatása. (Szép. 
Múz.) Az oltár többi része az esz
tergomi primási képtárban, hol 

agyonrestaurálták.



92. ábra. Pál mes
ter. Imádkozó pász

tor. Lőcse.

Egy hatalmas terem a középkori magyar művé
szeti emlékeket mutatná be, a szobrászati emléke
ket, ha torzok is, a régi freskókat és szárnyas oltá
rokat, a fa-faragás mesterművek, a régi magyar 
festőművészet emlékeit: teszem a Szent Antalról 
való szép Mária látogatását (91. ábra), Pál mester 
hatalmas Krisztus születését ábrázoló 
szobor-csoportozatát (92. ábra), mely
nek megrázó realizmusa az imádkozó 
pásztor alakjában emelkedik tető
pontra, mellette a csütörtökhelyi Pietát 
(93, ábra), a bártfai Atyaúristent Krisz
tussal (94. ábra), a szepeshelyi oltár 
Mária halálát (95. ábra), a Szlatvin- 
ból való franciás szellemű Máriát (96. 
ábra), a körmöcbányai főtemplom 
egyszerűségében megkapó Madon
náját, a nagyszebeni Kálváriát stb.
stb. Micsoda megdöbbentően nagyszerű dokumen
tuma lenne mindez a magyar kúltura fensőbb

ségének, nagyságának és minden ko
rokon át való erejének !

Egy terem Mátyás-kori emlékeink
kel, a Korvinák remek miniatűrjeik
kel, ötvös-művészetünk emlékei azt 
mutatják majd be, hogy a magyarnak 
már a kvatrocentoban meg volt az 
érzéke a művészi szép iránt és Pan
nóniái Mihállyal, Dalmatával azt is 
igazolhatjuk, hogy nemcsak kaptunk 
idegen művészetet, de tudtunk ön

állóbban is dolgozni. Újabban ismeretessé vált, 
hogy a Budáról Konstantinápolyba szállított mű
emlékek egy ideig az ottani hippodromban kerül
tek felállításra, rajzok maradtak erről (2. és 3. ábra), 
az Aj a Sophiában még mostan is látható Mátyás

93. ábra. Pieta, 
Csütörtökkel.
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király kandeláberje, — nem lehetne ezeket a szul
tántól visszaszerezni ? Ki tudja, hol lappangnak, a 
szultán palotájának mely zugában? Az Új kon
stantinápolyi tudós intézet feladata lesz ezeket a 
lappangó műkincseket felkutatni és visszaszerezni. 
A sorozatot folytatni lehet egy terem Kupeckivel 
és Mányokyval, Bogdánival és a 
többi régi magyar művésszel, azon
kívül a felkutatandó anyaggal, m rt 
hiszen főúri kastélyaink arckép
gyűjteményében bizonyára igen sok 

kiváló, művészi ér
tékeivel is kiemel
kedő, XVII. és XVIlI. 
századi darab lap
panghat. Ki kell ezt 
egészíteni — a ma
gyar kultúra folya
matosságának igazo
lására — a külföl
di nagymestereknek 
magyar vonatkozású 
műveivel, aminő Jos

van Clevének Mária királynét ábrázoló képe (97. 
ábra) vagy Bernhard Strigel-nek II. Ulászlót és csa
ládját ábrázoló festményével, mely mostanság 
került az Ernst-múzeumba (98. ábra),* hogy ami kul
turkapcsolat, művészi formában bemutatható, mind 
együtt legyen a magyar művészetet felölelő múze
umban. Hogy aztán a XIX. századhoz eljutunk — 
itt be kell mutatni széles föltárással a nagy ma
gyar mestereket, a bevándorolt Donáth-tal kezdve, 
a biedermeier művészeten át. Egy-egy Székely,

95. ábra. Mária halála. 
Szepeshely.

94 ábra. Atya
uristen. Faszo

bor. Bártfa.

* Bővebben ismertettem a Tört. Társulat idei májusi ülésén. 
Magyarul meg fog jelenni az Ernstmuzeum közleményeiben, 
németül a bécsi Jahrbuchban.128



96. ábra. Madon
na. Szlatvin.

97. ábra. Joos van Cleve: 
Mária királynő arcképe. 
Szépművészeti Muzeum. 
Nemes Marcell ajándéka.

Zichy, Lotz-terem után Madarász, Thán, Ligeti, 
Markó művészetéből a legjava darabok, aztán egy 
nagyszabásúvá fejlesztendő Munkácsy-gyűjtemény, 
Paál László, Szinyei Merse Pál, Mészöly Géza, Med
nyánszky-terem, egymásután a modern mesterek, a 
termek hosszú sorában, mind kitünően megvilá

gítva s szeretettel elrendezve. Itt nagy 
feladat vár az igazgatóra anyag-egybe- 
gyüjtés szempontjából —mert az eddigi 
múzeum-vásárlások nem biztosították 
a művészek java alkotásait, melyek kö
zül igen sok még 
magántulajdonban 

lappang — amint 
azt az Ernst-muze
umban a Munkácsy, 
a biedermeier, most 
a Lotz-kiállitással 
igazoltuk. A gyűj
tést, ismételjük, ki 
kell terjeszteni a 
vidékre is, amely 
még szűzi terület. 
Kiegészítené ezt a 
magyar szobrászati 
emlékek egybegyűj
tése, a Kolozsvári

testvérektől Fadruszig, részben a felülvilágított 
udvarban, részben a termekben elhelyezve, deko
rativ Ízléssel.

A külföldi művészet két szempontból jöhet szóba 
_  amennyiben megvilágítja a magyar művészet 
kapcsolatait, azt, hogy mely külföldi mester hatott 
a magyarra s másodsorban, hogy mely külföldire 
hatott a magyar? Épen ezért Cogniet és Courbet, 
Rethel és Lier, Böcklin és Bastien Lepage stb. egy- 129
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egy jellemző műve a kapcsolatokat feltüntető ter
mekben el volna helyezendő. Hogy a magyar 
művészet mindenkor a nagy európai áramlatokban élt 
és fejlődött, azt nemhogy titkolnunk, ellenkezőleg, 
hálás szívvel mutogatnunk kell. Fejlődésünk telje 
úgyis azt fogja igazolni, hogy a magyar művészet

nek igen erős nemzeti jellege 
van. Másrészt ki kell mutatni 
azt is — egy-egy Liebermann, 
Uhde (99. ábra.) Chase fest
mény bemutatásával — hogy 
Munkácsy mint hatott az euró
pai művé
szetre. Ily
képen egy 
összefüggő 
és egységes 
kép tárul a 
szemlélő e
lé, az ide
gen felejt
hetetlen be

nyomást nyerne a magyarság kulturteremtő ere
jéről, a magyar látogató pedig büszke örömmel 
járná végig a termeket, vagy foglalna helyet a 
grafikai termekben, ahol mappákban és változó 
kiállításokban gyönyörködhetne a magyar mesterek 
rajzaiban és metszeteiben, ilykép a múzeum gra
fikát szerető és méltányló közönséget nevelhetne 
maga körül.

Mint most a Szépművészeti Múzeumban, itt is 
helyet kell biztosítani a szakembernek, ahol dolgoz
hat, a muzeum raktárait, fotográfiai gyűjteményét, 
könyvtárát nyugodtan tanulmányozhatja, mert a 
gyűjtemények arra valók, hogy a tudomány íeldol- 

130 gozza. Még e téren legmaradibb intézmény, a Louvre 

98. ábra. Bernhard Strigel : 
II. Ulászló és gyermekei. 

Ernst-Múzeuni.

99. ábra. Uhde; La chan
teuse. Munkácsy hatás alatt 

festve Párisban.
München. Pinakotéka.



100. ábra. Lajta: A fővárosi 
múzeum terve.

is követte a német példát, maguk a franciák sür
getésére.*

íme ilyennek képzelem én azt a magyar művé
szetet bemutató múzeumot, mely aztán igazán és 
méltán képviselné és támogatná a magyar művé
szetet, a magyar nemzet lelkikulturájának legszebb 
virágát és ez a múzeum ter
mészetesen kialakulhatna abból 
az országos kiállításból, melyet 
a háború után kellene rendez
nünk s arra eljönne nagy Né
metország, el Bulgária és el 
Törökország és a semleges 
államok polgársága, hogy lássa 
annak a nagy országnak mű
vészi képességét, múlt és jelen
beli művészetét, a mely a vi
lágháborúban oly sokszor erős hangon szólalt meg.

Ez a művészi kiállítás egyszerre nagyot lendítene 
a magyar művészeti exporton is, megnyitná előttünk 
az utat a barátságos idegenbe, mert bemutathatnók 
mai virágzó művészetünket. A Műcsarnok helyébe 
építendő nagy kiállítási pavillont eleve úgy lehetne 
tervezni, hogy utána Magyar Művészeti Múzeum ma
radhasson, — a Műcsarnoknak be kell menni a bel
városba, a középpontba, a forgalmas utcák vala
melyikébe, ahol az eleven élettel jöhetne szoros 
kapcsolatba.

A háború alatt sok szó esett a fővárosi Művészeti 
Múzeumról (100. ábr.), mely a Kálvin-téren építendő 
könyvtár felső emeletén nyerne elhelyezést. A gon
dolat abban a formában, hogy a főváros a festő
művészet emlékeit gyűjtse s kiegészítse, elmélyítse s 
gazdagítsa az országos magyar művészeti múzeumot,

*Paul-Boncourt, Art et démocratie. Paris. 1911. 72. 1. 131
9* 
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a gondolat igen megszívlelendő. Bárczy István kul
turális érzéke a főváros művészeti gyűjteményeit már 
is igen sok kincsesei gazdagította — s csak folytatni 
kell a gyűjtést és intenzivebbé tenni egy irányban : 
a pesti (t. i. Pesten élő és működő) festőiskola 
dokumentálására szorítkozva, még pedig csakis a 
legelső rangú anyagot keresve össze, mely kiegé
szülhetne az állami gyűjteményekből idevágó anyag
gal, a Zichy-gyűjtemény egyes darabjainak átenge
dése fejében* Ilykép a főváros két nyilvános magyar 
múzeummal birna, amelyek egymást kiegészítenék 
és támogathatnák.

A harmadik gyűjtemény, mely a magyar művészeti 
emlékeket őrzi, az Iparművészeti Múzeum abban a 
szerencsés helyzetben van, hogy gyönyörű magyaros 
érzésű palotában nyert elhelyezést. Ha eddigi fejlő
dését akadályozta az, hogy ott tartották az ipar
művészeti kiállításokat, ami az új iparművészeti 
csarnok felépítése által megszűnik, mind gazdagabb 
felállítások által szabadon és rendszeresen mutathatja 
be kincseit. Jelentősen fogja ezt szolgálni a «Magyar 
Iparművészeiben» részletekben közölt leiró katalógus, 
melyet ha befejezéshez jut, külön könyvben is ki 
kell adni, igen olcsón, hogy nagyon népszerűvé 
válhasson. A múzeum fejlődése külső körülményektől 
függ, első sorban attól, hogy mikép fejlődik a magyar 
iparművészet, — de hogy emlékeink tervszerű gyűj
tésével és gazdag bemutatásával szolgálhatja a kö
zönség és iparművészek ízlését, azzal a múzeum 
bizonyára tisztában van.

E gyűjtemények továbbfejlesztése állami vásár
lások révén történik s itt minduntalan két szem
pont összezavarásával találkozunk. Az egyik az, hogy 
az állam kötelessége vásárlások által a művészeket

* Feleky Géza : A fővárosi múzeum:ól szóló füzetében igen be
cses megjegyzéseket olvastunk. Bővebben Művészet. 1914. 627.1. 



segélyezni. Alamizsnát nem osztogathat, ösztöndíjat 
sem adhat az idősebb és kész művésznek, segélyt 
adni is megszégyenítő — a vásárlás a legszebb forma. 
Csakhogy ez nem jelenti azt, hogy a megvásárolt kép 
a múzeumba kerül. A francia gyakorlat az, hogy az 
élő művészek művei részben a Luxembourg-képtárba, 
részben hivatalos helyiségekbe kerülnek megőrzésre.

A Louvreba csak a művész halála után 30 évvel 
kerülhet a műtárgy — legalább ennyi idő kell ahhoz, 
hogy jelentősége történelmi távlatot nyerjen és értéke 
körülbelül megállapítható legyen. Gondoljunk azokra 
a vérlázító igazságtalanságokra, melyeket a kortárs 
a szokásos le- és túlbecsülés által követ el. A száz
ezrekre, melyekkel Meissonniert elhalmozták és a 
nyomorra, melylyel Milletnek küzdenie kellett. Har
minc év és a kiabáló ellentétek megszűntek. A 
múzeum-igazgatótól emberfölöttit kívánnánk, azt 
követelve, hogy absolut biztonsággal — kivonva 
magát a kor hatása alól — lel tudja ösmerni az igaz 
értékeket, felkutassa a lappangó és igaztalanul el
nyomott művészetet s mégis amellett vagyok, hogy 
egyetlen ember, a maga felelősségének érzetében, 
válogasson az államtól megvásárolt anyagból — de 
már ebben a vásárlásban is nyomós szava legyen.

Osmerve az emberi intézményeket, a képzőművé
szeti tanács fentartását ellenzem, hiszen a gyakorlat 
ma is az, hogy mivel egy ilyen nagy apparátust 
nehéz mozgatni, bizonyos funkciók végzésére most 
is mindig csak nehány ember tanácsát kérik ki. A 
ministeri referenstől függ, hogy ki legyen ez a 
nehány ember? Államtól függő emberek, vagy füg
getlen művészek ? De vannak-e független emberek ? 
Nagyon nehéz kérdés ez. Csak nem rég panaszkodott a 
francia művészeti költségvetés előadója Paul-Boncour, 
hogy az állami vásárlásoknál, a művész anyagi hely
zetének szempontján kívül, akadémikus és társaság 133



beli befolyások csúf szerepet játszanak, pedig csakis 
a művészi kvalitás lehet az uralkodó szempont.

Ha így van egy nagy államban, mennyire igyeb- 
ben van ez a mi kicsinyes viszonyaink között. Az 
állami vásárlások, melyeknek nem kell muzeális 
szempontokból kiindulniok, szakértő' és folyton vál
tozó zsűritől jelöltessenek ki — ebben a múzeum 
igazgatójának is legyen beleszólása — de a múzeum 
igazgatója a megvett anyagból szabadon választ
hasson. Keresnie kell azt, amit a filozófusok idő- 
felettinek neveznek, ami értéket fog jelenteni az idők 
folyamán. A szempont csak az lehet, mit jelent a 
műtárgy a művészet továbbfejlesztésében ? Vitte-e 
előbbre a művészi fejlődést? Az ideális álláspont 
az volna, ha múzeumba csakis az ilyen csúcspontok 
kerülnének.

Jöhet aztán az Idő, amely ki fogja köszörülni az 
elkerülhetetlen hibákat, de még mindig jobb, ha egy 
Ízlés uralkodik, mintha folyton megalkuvás alapján 
kell a múzeumot szervezni és gyarapítani. Pedig ott, 
ahol szavazás dönt, melyet véletlenségek alakítanak, 
becsületes eredményeket nem várhatunk.

Persze mindez csak megtisztult közéletben lesz 
lehetséges, amikor az emberek kizárólag a nagy célt 
— a magyar művészet felvirágozását — tekintik és 
ennek alárendelik önös érdekeiket: mert «csak az 
önösnek nincs vigasztalás e földön». (Eötvös).
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Kada Elek kecskeméti polgármester emlékének.

V.
MŰVÉSZETET AZ ORSZÁGNAK ÉS ORSZÁGOT 

A MŰVÉSZETNEK.
A művészet nem érzi, nem élvezi 
nálunk eléggé az elismerés, a szere
tet melegét. Gr. Andrássy Gyula

ikor e sorokat írjuk, megszólaltak Verdun előtt
* a bombák és mi visszafojtott lélegzettel kérdezzük 

magunkban : meghozza-e az új harc az áldott békét ? 
Minő más hangulat vesz most körül, mint egy évvel 
ezelőtt, mikor még az orosz invázió miatt Bártfa 
műemlékeiért aggódtunk? A lembergi példa nem 
volt biztató. Bártfán pedig voltak veszélyeztetett 
művészi értékek, melyek nem pusztán történeti becsüek. 
A Szent Egyed templom szárnyas oltárai, a Krisztus 
születését ábrázoló oltár fafaragványai elsősorban, 
melynek szerzője tisztázatlan kérdés (mert némelyek 
Veit Stossnak tulajdonítják), a szenvedő Krisztust 
és az Atyaistent ábrázoló csoport, mely XV. századi 
fafaragványaink legkiválóbb darabjai közé tartozik, 
annak a veszélynek voltak kitéve, hogy egy artisz- 
tikus Ízlésű orosz tiszt felösmeri becsüket, de jó sze
rencsénk nem hagyott el s az orosz invázió, mint 
Divald megállapította,* művészi anyagunkban jelentős 
károkat nem okozott.

Annál nagyobb károkat okoztunk enmagunk, első
sorban a purista felfogású restaurálásokkal, melyek 
kivetkőztették műemlékeinket a maguk organikus

* Búd. Szemle. 1916, 115. 1. 135
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fejlődéséből, abból a sajátos alakulatból, mellyé a 
századok folyamán lettek, a hozzáépítések által. Egy 
ház vagy templom ugyanis nem hal meg, amikor 
születik, mint ahogy a puristák vélik, nem is fagy 
meg mozdulatlan merevvé, de él, éli a maga életét, 
romlik és felújul, lehullanak darabjai, hogy újakat 
nyerjen s a műemlék-restaurálás egyetlen igaz alap
törvénye csak az lehet, hogy őszinte és igaz művé
szek, konzseniális módon, időről-időre egésszé teszik, 
egységessé azáltal, hogy a múlthoz hozzáadják az 
újat, ha lehet, életet öntenek beléje, de ha már nem 
lehet, hagyják meg élő romnak Mert a rom is eleven 
hatású s éppen az teszi bájossá, hogy emberi kéz 
alkotta tárgyból természeti jelenséggé alakul át, mely 
belehull, beleesik a környezetébe, melylyel egygyé válik, 
amint közös sors, szárazság és nedvesség, meleg és 
hideg, súrlódás és mállás kikezdték és átformálták 
és környezete színét felvenni késztették. A rom roman
tikus melankóliát terjeszt,* de amellett pozitív érték, 
kulturális múltúnknak néha nagyszerű emléke, aminő 
a zsámbéki rom (101 ábra), melynek megerősítése 
által ez a korai gót stilü emlékünk meg van mentve, 
ami annál örvendetesebb, mert itt a déli falon lát
ható kőfaragó jel után Ítélve, azzal az emlékkel van 
dolgunk, amelyet Villard de Honcourt francia épí
tész fejezett be, akinek saját feljegyzéseiből tudjuk, 
hogy nálunk dolgozott, még a XIV. században.** Ezzel 
szemben állanak a hideg rekonstrukciók, aminő a 
kassai dóm, melynek hangulatát megölte a restau
rálás, akárcsak a kölniét, mert aki tudna egy régi 
stilus szellemében alkotni? Kitől várhatjuk el, hogy 
kibújjon a saját bőréből? Ki tud levegő, a saját kora 
levegője nélkül élni. Csak hazugság, mesterséges 
0*Gyönyörűen fejtegeti ezt Simmel: Phil. Kultur c. művében 

** Bán Forster: Magyarország műemlékei. I. 175. 1.



utánérzés a korszerű restaurálás, a historismus éppen 
olyan képtelenség, mint a stilus utánzás. Örvendetes 
jelenség, hogy nálunk is felösmerték ezt a tiszta és 
következetes felfogást, mely, sajnos, Franciaországból 
egy oly kiváló szellem eltéve
lyedéseként terjedt el, mint aminő 
Violett-le-Duc volt,* de amely
nek Ruskin állásfoglalása gátat 
vetett, hirdetve: «Restaurálások 
vagy zsíros falatok az építész
nek, vagy az illető plébános 
egyéni hiúságát szolgálják, én 
mindenesetre a csalás és maga
mutogatás leggonoszabb esetei 
közé számítom.» Fieber Henrik 
nemrég összeállította az Alkot
mány hasábjain az ú. n. purista 
restaurálás eseteit, mikor a pozso
nyi dómból kibontották Donner 
remek oltárát, tettek egy modern
gótikus utánzást a helyébe, ugyanaz történt a pesti bel
városi templomban; igen helyesen jegyzi meg Fieber: 
«Minden igaz művészi alkotás csak annyiban művészi, 
amennyiben eredeti». De jól értsük meg a szót, nem 
az eredeti régiről, hanem a mai modernről van szó, 
mert a régiek úgy restauráltak, hogy a saját koruk 
művészetében dolgozták át a hivatásának már meg 
nem felelőt, de nem akartak «tiszta» stílusban dol
gozni soha.** Régente teljesen lehetetlen lett volna

*Clement, Die Denkmalpflege in Frankreich. Berlin. 112 1.
**Fieber, Modern művészet. Budapest. 227.1. „Melyik műértő 

szemét bántja a gyulafehérvári templom romános és csúcs
íves ötvözése ?“ „A bécsi Szent István templom meleg bensö- 
ségét — a számtalan bárok oltár, síremlék, padok és votiv- 
tárgyak okozzák. Ugyanígy nálunk a szepesolaszi templom 
szegényes gót architektúráját a bárok berendezés mozgalmas
sága teszi barátságossá, meleggé, életteljessé“. 238. 1. " 137

101. ábra. A zsámbéki 
templom. Villard de Hone- 
court műve. XIV. század.

Meg van mentve.



az a kapkodás, ami a vajdahunyadi vár restaurálá
sával történt, hogy előbb lebontották a régi részeket 
és pótolták gótikusán csinálttal, de mikor rájöttek, 
hogy ez nem felel meg a régi Vajda-Hunyadnak, 
lebontották ezeket az új részeket és régi rajzok alap
ján visszaállították abba a formájába, aminőnek azok 
a rajzok mutatják. Nem sokkal jobb lett volna, ha 
csak a megmaradt eredeti részeket konzerválják? 
A művészet csak egy erkölcsi szabályt ösmer, azt, 
hogy mindenben, amit csinál, a művész őszintesége 
jusson szóhoz. Kidobni egy bárok szobrot a gótikus 
templomból, hogy helyébe egy utánzóit gótot tegyünk 
— hazugság; az eredeti bárok százszor többet ér, 
minden stílusos hazugságnál. De eredeti barok- 
festményt be lehet tenni bármilyen stílusú templom
ba, mert abban a művészi alkotásban egy lélek 
őszintén fejezte ki magát* Ép azért nagy örömmel 
olvastam, hogy egy veronai templom a S. Maria 
della Ghiara értékes XVII. századi falképei, melyeket 
Francesco Barbieri Sfrisato festett (102. ábra) magyar 
tulajdonba kerültek,** úgy, hogy reményünk van arra, 
hogy a képek valamelyik pesti templomban érhetik 
meg feltámadásukat.

Ugyanilyen szempontból érdekelt az az irodalmi 
vita, melyet a kassai dóm tudós monografusa, Miha- 
lik József indított meg régi fa-műemlékeink meg
mentése mellett, rámutatva arra, hogy ma a régi 
fafaragványnak, mily horribilis áraik vannak és hogy 
mily fontos a nemzeti vagyonosodás szempontjából 
is a régi emlékek megmentése. Az 1508-ból való

* „A jó bárok értékesebb a mai rossz gótikánál." Fieber 
251. 1. Nem tökéletes fogalmazás, helyesebben : „A rossz 
bárok is értékesebb a mai rossz gótikánál," mert legalább 
őszinte, ha gyenge művészi alkotás. Hogy egy jó eredeti jobb, 
mint egy rossz utánzás — azt csak nem kell bizonyítani? 

13ö **Schoen Arnold, Fr. B. Sfrisato. Budapest. 1914.



lőcsei főoltért 820 ezer koronára, az 1476-ban fel
állított kassai Szent Erzsébet templom főoltárát 
1 millió 745 ezer koronára, a bártfai XVI. sz. Szent 
Egyed templom Krisztus születése oltárát 246 ezer 
koronára becsüli. Becsüli pedig a régi faszobrok 
mai árverési árai alapján. A műemlékek orsz. bizott
ságának sikerült ez oltárok konzerválására szükséges 
anyagi feltételeket segélykép megszerezni, mire nagy 
viták indultak meg a fakonzerválás módjairól s a 
drezdai lenolajas és az Endrődi-féle paraffinos eljá
rás értékéről. Mihalik a vitákat 
részletesen ismerteti és az End- 
rődi eljárás kiválóságát hangsú
lyozza.* Felszólalásának meg lesz 
az az eredménye, hogy a magyar 
találmányt nem fogják felületes 
elbánásban részesíteni, mint ed
dig, sajnos, nálunk — az idegen 
imádás hazájában ! — szokásban 
volt. A magunk részéről csak 
azt jegyezzük meg, hogy csak a
faszobrok konzerválásáról legyen itt is szó, nem pedig a 
régi polichromia kijavításáról, átfestés útján, vagy a 
hiányzó részek kiegészítéséről, mert a torzo itt is értéke
sebb a mesterséges kiegészítéseknél, amire a francia ka
tedrálisok s az antik szobrok borzalmas példákat szol
gáltatnak. Nem hallatlan elképzelni is, hogy egy régész, 
vagy egy félbenmaradt mai szobrász hozzányúljon 
a nagy görög és francia gótikus mesterek műveihez, 
kiknek érzése előtte oly idegen, akinek leikébe és 
képzelete működésébe magát sohase tudja beleélni? 
És mégis megtörtént ez Münchenben és Párisban s 
a Notre Dame szobordíszének nézője sohasem tud
hatja, hogy amit csudái, nem egy modern Violett- 
le-Duc-tanitvány groteszk elképzelése-e?

*Mihalik, Régi műemlékeink megmentése. Budapest. 1916.

102 ábra. Sfrisato falképe. 
A veronai templomképek 
magyar tulajdonba kerültek. 
Kívánatos volna megszerez- 

tetésök.
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Nem, — hagyjuk meg a régi műemlékeket, a 
festményeket is, a maguk töredék voltukban ; a 
párisi Niké úgy szép, amilyen ; a konzerválás fel
adata csak az, hogy a továbbromlást megakadályozza ; 
rá kell nevelni a közönséget, hogy ne követelje az 
egyházi műemlékektől sem a teljességet, ha ez 
hamisítással jár. Elvezni kell tudni a műremeket 
töredék voltában is. Itt kapcsolódik bele a társa
dalom művészi nevelésének kérdése az általános 
művészpolitikába.

Majdnem százhuszonöt éve annak, hogy Schiller 
rámutatott az emberiség esztétikai nevelésének szük
ségességére, oly finom elméleti meghatározásokkal, 
oly mélyreható elemezésekkel, de hasztalan. Az 
iskolamesterek nem tudtak vele mit kezdeni s 
értelmi nevelésen alapuló rendszerükbe nem tudták 
elhelyezni! Mert az esztétikai látást, a művészi kép
zést nem lehet tanítani — arra csak nevelni lehet.* 
Azóta, hogy Beöthy Zsolt a milleniumi tanügyi 
kongresszuson rámutatott erre a kérdésre és Wlassics 
Gyula akkori kultuszminiszter felvetette a problémát 
— egy egész irodalom keletkezett, itthon és kül
földön egyaránt, ankét ankét után, beszéltünk róla 
igen sokan — de tetté nem vált az ige. Javaslatok
ban nincs hiány — sürgették a rajztanítás művészivé 
válását, az irodalmi és történeti tanításnak művészeti 
részszel való kibővítését, rövid művészettörténeti 
összefoglalásokat, iskolai szemléltető gyűjtemények 
összeállítását, javasolták a képtárak látogatását, míg

* „(A művészi nevelésnek) át kell hatnia a lelket, tehát 
nemcsak a tanítást, hanem az egész iskolai életet, melynek 
ez legyen az illata.“ Alexander, Művészet stb. 115. 1. „Nem 
gondolunk arra, hogy az ifjúságot művészi alkotásra tanítsunk, 
aminthogy nem tanítjuk a költemények írását sem — csak 
ízlésének nevelését kérjük.“ Lázár, Művészi nevelés a közép- 
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a tárlat látogatással szemben óvatosságot ajánlottak. 
Csakúgy, mint a külföldön*

És mi történt?
Panaszkodtak az értelmi nevelés egyoldalúságára, 

a formális képzésre és sürgették a világ művészi 
felfogását. Próféták támadtak, kik, mint Ruskin és 
az angolok a szociáletikai szempontot hangsúlyozták, 
őszinteségen és becsületességen alapuló művészi 
gyakorlatot követeltek és őszinte szívvel átérző 
közönséget — így egygyé válik művész és nép, 
vallásos áhítatba merülve a szép kultuszában. Ez 
az alap elvezette Walter Crane-t a testvériség, 
emberiesség, közösség szociálista felállításához, a 
művészi munkában és a művészetélvezésében való 
egygyéváláshoz, mert csakis ez teszi érdemessé az 
életet arra, hogy éljük. Olyan művészetet követelt, 
mely nem a polgárság üvegházi növénye, melyet 
kevesek élvezhetnek, de a nagy tömeg ízlését 
kielégítő, bár jól tudja, hogy előbb a tömeget kell 
ízlésben nevelni és felemelni a művészet magaslatára. 
Arany János is erre gondolt. De ez szinte elérhetet
len utópia.

A németek, főleg egy névtelen röpiratiró, a 
Rembrandt als Erzieher szerzője lángoló szavakkal 
és finom elmeéllel mutattak rá, hogy a művészi 
világnézet kialakítása az új világ legfőbb feladata, 
de nem az alsóbb néposztálynál kell kezdeni ; Konrad 
Lange, a középosztály ízlésének nevelésére igyekszik, 
mert nagy időket érez, a mai fegyveres béke egy 
nagy világháború közeli kitörésére mutat** s az

* Richter, Die Entwickelung des kunsterzieherischen Gedan
kens. Lipcse, 1909.

** „Wie inan sich auch seine Beendigung denken möge, ob 
durch "einen grossen europaeischen Krieg, ob durch eine 
sociale Revolution, ob durch eine allgemeine Abrüstung, 
beendigt muss er einmal werden." Lange, Die Künstlerische 
Erziehung d. d. Jugend. Lipcse, 1898. 4, 1. 141
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utána következő nyugalom nagyon is elő fogja 
segíteni a művészi hajlandóságok kifejlődését. Ezt 
kell előkészíteni, mert nagy nemzetgazdasági értékek 
forognak kockán — sa nyomában fellendülő ipar
művészeti mozgalom s a Lichtwark által szervezett 
művészi dilettantizmus kiterjesztése azt mutatják, 
hogy az apostolok szavát megfogadták.

Nagy organikus tevékenység kezdődik, Drezdában 
ankéteznek s felállítják a teremtő nevelés elvét, 
melynek praktikus megoldása a tanitó-képzésen 
múlik. A rajztanítás problémáját előtérbe helyezik, 
de az általános képzésből sem zárják ki: iskola
terem, fali dísz, művészi alkotások szemléltetése mind 
eszköze lesz a látástanításnak, melyet végül is, mint 
a rajztanítás egyetlen igaz célját ösmernek fel.

Ezt a kérdést nálunk is többször fejtegették :* 
csak szemlélni tudással lehet a műtárgy elé járulnunk, 
hogy megértsük szavát, megőrizve érzőképességünk 
frisseségét, amely mint a kaméleon, változik a művész 
parancsszavára : most búsul és borong Székely 
Bertalan tragikus hangulataival, majd ujjong és 
lázong Szinyei Merse Pál mámoros szinálmainál. 
Az igazi műértő nem mondhatja azt — amit a maga 
érzését követő művész — hogy én csak az ujjongást, 
a mámort, a dionysosi életörömöt szeretem. Nem 
zárkózhatik el az appolói szellem elől sem, mely 
belső harmóniát jelent, a mértékletes határ-ismerést, 
a vadabb indulatoktól való mentességet. Mindkét 
művészet — az abstrak és a konkrét — egyformán 
művészet, csak meg kell tudni érezni, át kell tudni 
érezni szépségeit. Erre kell nevelnünk önmagunkat 
— azáltal, hogy átéljük az életet s minden egyes 
lépcsőfoknál megállunk és kiélvezzük szépségeit. 
S itt van a teremtő és élvező ember közt feltáruló

* Alexander (Művészet stb. 146. 1.) fejtegetése különösen 
finom.



nagy különbség. A teremtő embert élményei alakításra 
késztetik, titokzatos erők nyílnak ki lelkében, ösztönei 
misztikus harmóniákat keltenek életre ; az élvező 
ember megsejti, hogy most rejtelmek veszik körül, 
érthetetlen ritmusok szállnak fel elébe s a titkos 
törvényszerűséget megérzi. A művész teremti ezt, a 
műélvező megérzi. Mihelyt a titkos törvényszerűség 
tudatossá válik, a szépség igézete megdől. Most már 
jöhetnek az utánzók ... az elméletfaragók . . .

Csak művészet megérzésére neveljünk, a tudomá
nyos gondolkozás — mondja Alexander Bernât — 
elvezet a művészettől. Nos, ez az oka ! A művészet 
titkait nem szabad tanítani, csak éreztetni. Akik 
értelemmel akarnak hozzáférkőzni, leveszik himporát. 
A természet átérzésére a rajztanítás vezet, sajnos, 
nálunk a sok ankétezés, a sok irka-firka, a sok 
agitáló írás: ellenére, még mindig sürgetni kell a 
rajztanítás kötelező tanítását, az egész középfokú 
tanításban. Akkor aztán nem fogunk vak, süket és 
néma ifjúságot nevelni, de szemlélni képes és érzésre 
fogékony ifjúságot, aki örvend a rétnek, élvezi az 
erdő szépségeit, együtt érez a szép épülettel, fest
ménnyel, szoborral, ha nem is tud róla orációkat és 
kriákat szavalni.

ízlését kell nevelni az ifjúnak, az iskola jó pél
dával járjon elől. Az iskola külseje, a terem, a kert, 
a berendezés és az iskolaszer, mind finomodott 
Ízlést mutasson, valami nemes tisztaságot, szépséget, 
mely az ifjú lelkében tiszteletet keltsen. Addig, míg 
iskoláink a börtön ridegségével épülnek, a kopott 
padok, a piszkos falak, a hideg folyosók izlésnevelő 
hatásáról nem beszélhetünk. Könyveink nyomása, 
kötése is visszataszító, e téren Anglia, s Németország 
vezet.

Az iskolai folyosókkal különösen sokat vét
kezünk. Télen az ifjúság szabad ideje legnagyobb 143 



részét ott tölti — ott kellene a muzeális tárgyakat, 
változó részletekben, szeme elé állítani —, ott 
kellene rajz kiállításokat rendezni, ott kellene az 
esztétikai gyűjteményt felállítani s havonként egyszer 
anyagát felcserélni. A termek asztalán virág viruljon. 
A falakon művészi képek ragyogjanak. (Miért doho- 
sodjék a múzeumok raktárában a sok kép? Ki 
velők az iskolai termekbe.) S az iskolában művelt 
hang uralkodjék. Modorra szoktatni az ifjúságot az 
esztétikai nevelés legfőbb feladata. Egy finom Ízlésű 
tanár szavát idézem : »Nem pusztán az esztétikai 
órák, nem a rajzgyakorlatok, nem az iskolai műhelyek 
és nem a műtörténeti séták fogják e kérdést meg
oldani, hanem egy ideális nagy akarat, amelynek 
a mi tűrhetetlenné váló társadalmi súrlódásaink 
idején azokból kell kiáradniok, akik az ideális 
lendületeknek történeti letéteményesei : a magyar 
tanárságból«.*

És itt üdvözlöm Bárczy István polgármesterünket, 
aki a főváros újonnan épült népiskoláiban a művészi 
szempontokat is bevitte, derűt és csínyt, fényt és 
ragyogást varázsolva a régi dohos falak helyébe. Ez 
az akció nem fog megrekedni, mert utóda is hozzá 
méltó ember: Wildner Ödön. Nem is beszélek erről 
a kérdésről, tudják ők, hogy mi a teendőjük. Az 
állam azonban még mindig fiskális szempontokból 
építtet. Takarékoskodni akar, pedig ezzel a fu
karsággal pazarol — nagy lelki kincseket dob 
el magától —, milliókat érő befektetéseket ha
nyagol el. Pedig éppen a háború bizonyította 
be, mit jelent, mit ér, mily kincs a lelkierő, me
lyet a szépség fokoz, erősít, megalapoz. A lelki, 
a morális értékek ápolása a jövő iskolájának nagy 
feladata.

* Nádai Pál. Az ízlés nevelése, vagy művészeti nevelés? 
144 Tanáregy. Közlöny. 1913. 793. 1.



Micsoda levelezőlap garmada ez ? Ezt gyakran 
kérdik tőlem látogatóim. Volt tanítványaim küldöz
getik, mert megigértettem velük, hogy ha utazás 
közben valami szépet látnak és reám gondolnak, 
küldjenek egy fotográfiát, emlékül azokra az órákra, 
ahol együtt lelkesedtünk Goya egy arcképe, Manet 
egy színálma, Fadrusz Mátyása előtt s most itt 
feküsznek előttem e kendőlobogtatások, jöttek 
amerikai képtárakból és Tokióból, Szentpétervárról 
kapom Rembrandt-ot, Athénből egy újonnan kiásott 
torzot, pedig mit kellett szenvednem a fölöttes ható
ságaimtól, amiért az irodalmi órán művészettel mer
tem foglalkozni ? ! Pedig nem tanítottam ; hogy lehet 
művészetet tanítani? Alexander Bernât szerint tanítani 
kell azokat a törvényeket, »melyek a művészeti élet 
megnyilatkozásait kormányozzák«. Hol vannak ezek 
a törvények? S ha megvolnának, mit tanulhatnánk 
belőlük?

Ez históriai belátásra vezethet, de művészire 
semmikép. Művészet megérzésére kell nevel
nünk a társadalmat és ehhez a művészet-történet 
ismerete szükséges, mert az ilykép nevelt Ízlés foko
zottan tud élvezni : a műtárgy előtt állva lát egy
szerre ezer világot, összefüggést, kapcsolatot, az 
összebogozott szálakat felfogja, a rejtett új szép
ségeket megérzi.

Hogy aztán ez érzéséről számot is tudjon 
adni : ez más lapra tartozik ; ez a műkr tikus 
feladata, de hiszen alapjában minden ember mű
kritikus, ha kritikája csak állításban (ez szép) vagy 
tagadásban (ez rút) nyilatkozik is meg. Ezért kell 
a műtörténetnek helyet biztosítani a középiskola 
anyagában, csakhogy nem a múltból, hanem a jelen
ből kiinduló műtörténetnek, mert csak az élő művé
szet tud igazán hatni és e meggyőződésben vezettem 
én növendékeimet oly sűrűén a tárlatokra és az ott 145
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látottak történeti elmélyítésére a múzeumokba,* mert 
ilykép egyszerre összefüggéseket, életet nyer a múlt 
s növendékeim Rembrandt és az impresszionizmus, 
Vermeer és a széles látású modern mesterek közös
ségét egyszerre megérezték. S a mát megértve, 
készíthetjük elő a holnapot. A középiskolának tehát a 
művészet megéreztetése és történetének megértetése 
igenis feladata.

Más kérdés, hogy a művészet megértetését, a 
formafelfogást nem kell e előkészíteni már a nép
iskolában, a polgári és kereskedelmi iskolában ? 
Mindenesetre helyet kell szorítani a művészetről 
való gondolkozásnak is, de a fődolog a gyakorlati 
művészi munka, a rajztanítás, amely téren éppen a 
fővárosban szemmel látható eredmények vannak 
(egyes vidéki városokban is, például Nagyváradon 
vagy Sárközön, ahol főleg a leánykák rajzai csodá
latosan művésziesek). Az elméleti rávezetéseknél 
azonban nagyon vigyázni kell s pl. ifj. Gonda Béla 
nemes lelkesedésében olyan módszereket ajánlott,** 
melyek erkölcsileg lerontanák a hatást, mikor például 
azt kívánja, hogy a kis deák kritizálja a szomszédék 
lakberendezését, ami megszólásia nevelés, vagy mikor 
az iskolában bemutatandó tárgyakat akarja meg
ítélni, ami kárörömöt szülne, stb. Előbb a tanítók 
művészi nevelését kell elvégezni, egyelőre a Peda-

* Minthogy ma még a műtörténelinileg képzett középiskolai 
tanár ritka, mint a fehér holló, (pedig az irodalmi műveltség
nek kiegészítő része volna s ezért kívánatos, hogy kötelező 
tantárgy legyen a tanárvizsgálaton is,) segíteni kellene a bajon 
egyelőre azáltal, hogy a meglevő erőket a vidéki iskolákban 
tartandó vándorelöadásokkal bízzák meg. Ha vannak állami 
vándor méhésztanárok, miért ne lehetnének vándor művészet
tanárok is, kérdezi egy kitűnő megfigyelő, aki ugyan távol áll 
a pedagógiától, de tele van józan értelemmel és praktikus 
érzékkel. Balog Bertalan. Jegyzetek műv. politikánkhoz. 
Művészet. VII. kötet, 18. 1.

14Ö ** A Gyermek. X. 175. 1.



gogiai Szemináriumra várna iit nagy munka, mely
hez még hozzá sem fogott.* Hiszen a középiskolai 
tanárképzés is kezdetleges e téren, képzett erőket 
kellene az egyetemnek nevelnie. A tanárképzésnek 
ez az ága pedig nagy hiányokban szenved. Mivel a 
középiskolai tanárvizsgálatnak nem vo!t tárgya, 
kevesen foglalkoztak műtörténettel s az egyetemen 
a hamupipőke szerepét játszotta. Évtizedeken át 
nem foglalkozott vele senki, csak a legújabb idők
ben fordult az érdeklődés feléje és az egyetlen tan
szék tanárának kell az egész rengeteg anyagot fel
ölelnie. Újabban a helyzet annyiban javult, hogy 
két-három magántanár segít az anyag feldolgozá
sában, azonban ők sem foglalkoznak a magyar 
művészet történetével, melyet a magyar tud. egyete
men senki sem képvisel. Innét van az, hogy a magyar 
művészet-történet az anyag egybegyűjtés korszakát 
sem éli, ott tartunk, ahol a magyar irodalomtörté
net tartott Toldy előtt, nincs folyóirat, nincs társulat, 
mely a gyűjtést és kutatást vezesse, nincs kritikája, 
nincs vezetője, nincs érdeklődés iránta. A maga jó
voltából dolgozott e téren egy-két tudós, az Akadémia 
immel-ámmal támogatta^ a magyar archeológiát 
Henszlmann, Ipolyi, Pasteiner, Romer, Czobor, 
újabban Divald, Varjú, Éber, Mihalik képviselik s 
ezzel talán készen is vagyunk. Ezzel szemban egy 
vaskos kötetre terjedne, ha akár az angol, a francia 
vagy pláne ha a német archeológusok neveit akarnók 
felsorolni. A régészeti társulat közlönyében a közép
kori és honfoglaláskori emlékek ásatása és kutatása 
volt az érdeklődés középpontja, mert Hampel, a 
szerkesztő, szinte kizárólag eziránt érdeklődött, de 
legalább egy monumentális publikációban foglalta

* Nem lehetetlen, hogy megteszi, a németek már 
mozgolódnak, mint arról ép a Népművelés XI. 173. 1. 
tudósít. 147
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össze eredményeit. De mi ez a feladatok óriási 
sokaságához képest ? A nagy művészeti kiállítás 
szervezése fogja csak igazán bemutatni, hogy 
milyen bűnös mulasztás volt ennyi ideig várni a 
műemlékek egybegyűjtésével, tudományos kutatásá
val és rendszeres feldolgozásával.

Amit Varjú Elemér akadémiai székfoglalójában a 
Tud. Akadémia feladatáúl jelölt ki — a magyar 
műemlékek korpusának kiadását — oly elemi köte
lesség, melynek nyomon kell követni az anyag
egybegyűjtést, mert a tudományos feldolgozás csak 
lehető teljes emlékismereten alapulhat. Csak ezután 
kaphatunk választ arra : német, olasz vagy francia 
hatás alatt állott-e középkori művészetünk ? Itt mód
szeres vizsgálatra van szükség. De erre az egyetem
nek kell nevelnie a munkásokat. A problémák egész 
sora vár ugyanis megoldásra, alapos vizsgálatnak 
kell eldönteni a jaáki kapuzat szobrainak a francia 
művészethez való viszonyát, mert hiszen csak nem 
fogjuk megvárni, hogy a német tudomány oldja 
meg annak a viszonynak a megállapítását, mely 
Veit Stoss és Pál mester között fennáll? Csak nem 
fogunk idegen segítségre szorulni Mányoky Ádám 
művészetének kellő megvilágításánál ? Pedig a kül
föld már türelmetlen, Daun és Lössnitzer a Stoss- 
kérdésben, Stübel és Biermann a lipcsei, darmstadti 
kiállítások révén a Mányoky-kérdésben már erősen 
kopogtatnak, a Szent Antalról való Mária látogatását 
Voss egyszerűen egy német monogrammistának, az 
M. Z. jegyű rézkarcolónak tulajdonítja, (majdnem 
azt mondtam, hogy eltulajdonítja) s így van ez a 
magyar művészettörténet egész folyamatán, nincsen 
még tisztázva sem a középkori krónikák miniatűr
jeinek és templomaink freskóinak hovatartozósága, 
sem a szárnyas oltárok és festményeik kérdése, a 

148 síremlékek, a bárok falfestés, de még a Korvina 



miniatűrök szerzőségének kérdése sem, még a XIX. 
század nagy magyar mestereinek életrajza is csak 
véletlen hajlandóságok szerint van feldolgozva. 
Hiányzik Than, Ligeti, Keleti, Lotz, Székely élet
rajza. Magának a honfoglaláskori magyar művészet
nek keleti eredete, melyre Huszka is rámutatott, 
megoldatlan kérdés, mely az is marad mindaddig, 
míg a magyar tudomány ezekkel a vonatkozásokkal 
szakszerűen nem foglalkozik. Szakszerűen, azaz úgy, 
hogy a keleti emlékeket alaposan megismerje és a 
keleti forrásokat is kikutassa, ahogy ezt egyesek, 
Supka és Takács már megkezdték, de kellő nyelv
ismeret hiján, a keleti emlékeknek a helyszínen 
végzett tanulmányozása nélkül, tapogatódzásnál egye
bet nem adhatnak. Pedig ezek a kérdések, a 
Balkánnal való új, szorosabb viszonyunk folytán, 
homloktérbe fognak jutni. Bécs már megelőzött 
bennünket s az egyik műtörténeti tanszék elsősor
ban a keleti kapcsolatokra rendezkedett be nagy
szabású szemináriummal s a jeles Strzygowsky József 
vezetése alatt nagyszerű jövőnek néz is elébe. Itt 
az Akadémiára és a Turáni Társaságra, elsősorban 
az államra vár a háború után nagy feladat, ki kell 
küldenie keletre szakembereket, akik Magyarország 
művészi múltjának kérdését, mint a finn-ugor kér
dést a nyelvészek, megoldáshoz segítsék. Remélhető
leg az új Konstantinápolyi Ház ezt a célt fogja 
szolgálni.

Folytatólagosan, az egyetemmel és az új magyar 
művészeti múzeummal kapcsolatban szervezni kell 
a magyar művészettörténeti kutatásokat, egy külön 
magyar művészettörténeti társulat alapításával a 
társadalom érdeklődését megszerezni s a társulatnak 
állami támogatással folyóiratot kell fenntartania, a 
kutatásokat, utazásokat támogatnia, segítenie és fel
dolgoznia, a Műemlékek orsz. bizottságának működé 149



sét kiegészítve, szélesebbkörűvé téve, továbbá fel
adata, hogy — akadémiai támogatással — kiadja 
a régi magyar művészet korpusát, a magyar művészet 
és külföldi kapcsolatok viszonyát kutassa és meg
világítsa, egy pontos bibliográfiát csináltasson, mely 
kiegészítse a magyar művészeti Lexikont, melynek 
végre megjelent az első kötete.

Három forrásból szakadjon ki ez a propaganda, 
az egyetem, a múzeum és a művészet-történeti, (a 
régészeti — mint más célokat szolgáló — társulatból 
különváló) alakulatból, de mind a három együtt 
működjék a magyar művészettörténet dicsőségére. 
Ami mulasztás e téren eddig történt — szégyen
letes. Míg a magyar nyelv és irodalom tudományát 
— igen helyesen — egész sora az egyetemi tan
székeknek szolgálja,* a magyar művészettörténetnek 
egyetlen tanszéke sincs, pedig minden egyetemen 
kellene lenni s a budapestin kettő, egy a keleti 
vonatkozások, a másik a nyugatiak tanulmányozá
sára. Az egyetem ilykép módszeres kutatókat képezne 
ki amellett, hogy a magyar műtörténet középiskolai 
tanítását előkészítené, mert föltétlenül szükséges, hogy 
a magyar irodalomtörténet keretében helyet kapjon 
a magyar kultúra virágának, a művészetnek ismer
tetése is, — amit számon kell kérni a tanárvizsgá
laton s így a tanszék fontosságát biztosítani kell.

* Az idei iskolai év második felében csak a magyar iro
dalom történetről (a nyelvet nem számítva) a budapesti egye
temen Angyal Dávid, Beöthy Zsolt, Horváth Cyrill, Kéki Lajos, 
Melich János, Négyessy László (3 kollégiumot), Riedl Frigyes 
(2 koll.) adnak elő. A műegyetemen Ferenczy József és 
Alexander Bernât, a debrecenin Pap Károly (4 koll.), Kolozs
várott Désy Lajos (3 koll.), Erdélyi László, Szádeczky Lajos. 
S azonkívül sokan e félévben nem adnak elő, (pld. Ferenczy 
Zoltán, Császár Elemér, Vértessy és Szinnyei stb.) Nagyon 
helyes, hogy irodalmunkkal ilyen tüzetesen foglalkoznak, de 
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A művészettörténettel szakszerűen foglalkozónak 
szakértőnek kell lenni s ezért muzeális képzésben 
kell részesülnie, mert fotográfiák és vetített képek 
alapján, amivel az egyetem dolgozhat, azzá nem 
válhat. Az egyetemnek tehát szoros kapcsolatot kell 
teremtenie a múzeumokkal, hogy megtanítsa növen
dékeit az eredeti műalkotások előtt a műtárgy ere
detisége, technikai állapota, érintetlensége kérdésé
ben szakvélemény képzésére. De mindezek a kér
dések praktikus ösmeretek nélkül meg nem oldhatók. 
Az egyetemnek tehát szoros kapcsolatot kell terem
tenie a műtermekkel, az iparművészeti műhelyekkel, 
az iparművészeti és főiskolai műtermekben folyó 
alkotó tevékenységgel is, — müteremlátogatások által 
a művészi alkotás lényegébe és folyamatába való 
bepillantással. Expertre magának a múzeumnak is 
szüksége van s az ezirányú képzést a külföld is 
erősen szorgalmazza. A franciák azt kivánják, hogy 
a feladatot az Ecole du Louvre vállalja, megtanítva 
növendékeit comment un original se distingue d’une 
copie, à quel signes distinctifs la touche de tel ou 
de tel maitre se reconnaît, — mint ahogy azt a 
Thiébault-Sisson írta a 7e/7zps-ban (1912. január 13.) 
Egyáltalán az Ecole de Louvre szakszerű előadás
ciklusai helyett muzeografiát, expertképzést követel, 
— mint ahogy azt boldogult Hampel tette hivatal
nokaival, mint arról gyakran meggyőződtem. Réau 
is hasonlókép az Ecole du Louvre-tól a katalógus 
szerkesztés tanát, a múzeumberendezés szempontjait 
követeli, míg mások a francia nemzeti művészettör
ténetnek szakszerű kutatását várják. Szerintem benn 
a hivatalos szobákban kell, hogy ilyenfajta munkát 
is végezzenek és az egyetemmel szoros kapcsolatban, 
mint tanárképző intézeti kurzust. De a múzeumnak 
népszerűbb kurzusokat is rendeznie kell, az Ecole 
du Louvre mintájára, melyet a múzeum belső embe- 151



rein kívül álló kiválóságok is tarthassanak — ezt az 
intézményt tudatosan és nagy körültekintéssel kellene 
szervezni, a társadalomban nagy az érdeklődés ilyesmi 
iránt, amit az Ernst-múzeum felolvasásai igazolnak, 
pedig ott csak igen felületesen tudtuk a célt meg
közelíteni.

Csakis így felfegyverzett műtörténeti képzettségű 
tanári kartól remélhetjük az ország műemlékeinek 
szakszerű feldolgozását. A magyar középiskolai tanár
ságra itt nagy feladat vár. Amit a magyar és hazai 
német nyelvjárásokkal tettek, amit a magyar irodalom
történet terén végeztek, azt várjuk el tőlük a műtör
ténet terén is. Nem műkedvelő munkát többé. Az 
egyetemeknek és a központi múzeumoknak a fel
adata szakerőket képezni a vidéki múzeumok számára, 
művészi fogékonyságú, finom Ízlésű embereket, akik 
egyszerre átrendezik és méltatják a vidéki anyagot, 
mely csudálatos rendezetlenségben aféle furcsaságok 
kabinettje a legtöbb helyt ma is. Egy darab faragott 
kapanyél egy XV. századi flamand gobelin mellett. 
Nem, — ezek az állapotok nem maradhatnak így. 
Első feladat a vidéki múzeumok művészeti anya
gának szakszerű feldolgozása, katalogizálása és elosz
tása — a Szépművészeti múzeum és a Magyar 
művészeti múzeum szempontjából. Ha tudjuk, hogy 
mink van, beszélhetünk a további szervezésről. Az 
esztergomi képtár katalogizálásánál Gerevich Tibor 
a primitiv olasz művészetnek nem egy rejtett és 
ösmeretlen gyöngyszemére bukkant. Ugyanúgy fog 
járni az a kutató, aki a nagyváradi Ipolyi-gyűjtemény 
primitiv német művészetét fogja számbavenni és a 
flamand gobelineket, melyek nemzeti vagyonoso- 
dásunk jelentős részei. Még talán a kassai múzeum 
áll ezen a téren a legelői — anyagban és feldolgo
zásban egyaránt. A franciák szeretik hangoztatni, 
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nem kell mindent a Louvre-ba gyömöszölni. A 
Louvre valóban gazdag, de azért vannak dolgok, 
melyeknek mégis a középpontban van a helyük. A 
vidéki múzeumokat nem szabad megfosztani, főleg 
a helyi gyűjtés eredményeitől qui, à leur place original 
sont vivantes et partout ailleurs sont mortes,* de 
azértbizonyos művészi csúcspontokközponti múzeumba 
valók. Franciaországban már megkezdték a kérdés 
ilyetén megoldását.** E téren igen jelentős feladat 
vár a magyar középiskolai tanárokra, akiknek a 
múzeumot be kell vonni a tanítás anyagába s erre 
a célra a vidéki múzeumoknak előadó termet kell 
berendezniük, ahol helybéli és idegen szakemberek 
a közönség és az ifjúság művészi nevelését végezzék, 
a múzeumokat ellátandó gazdag szemléltető anyag
gal : gipszekkel és színes fotókkal. Ezek azonban 
csak demonstrálásul szolgálhatnak, nem exponálásra. 
Múzeumba csak eredeti műtárgy való.

Ami a vidéki múzeumok szervezését, a meglévők 
fejlesztését illeti, a miniszter egyik újabb rendeleté
ben csak bizonyos gócpontokra akarja azokat szorí
tani, ilykép intenzív fejlesztést teremtve. Elsősorban 
azokra a helyekre gondolt, ahol már művész- 
koloniák vannak (Szolnok, Nagybánya, Kecskemét) 
vagy ahol egy hires művész született és annak 
összegyűjtött müvei köré lehetne a múzeumot 
kikerekíteni. Bizonyára Munkácsra gondolt, melynek 
egy Munkácsy-gyüjteménnyel világhírt lehetne sze
rezni. Vagy Aradra, ahol Paál Lászlónak kellene 
nagyszabású emléket állítani, aminőt Pozsony kez
dett Tilgernek és Fadrusznak. Mit jelent ez egy 
vidéki város jövője szempontjából! íme, Saint- 
Quentin, hol most erősen dörögnek az ágyuk, La 
Tour szülőhelye, a maga nyolcvannál több pastell-

* Larroumet, L'Art et l’état, Paris. 252. 1.
** Conyba, Les Beaux-Arts, Paris. 248. 1. 153



jével, Valenciennes, Watteau és Carpeau-gyujtemé- 
nyével, Montauban hatalmas Ingres-kollekciójával, e 
kis fészkek világraszóló nevezetességekké lettek. A 
szolnoki művésztelep jubileumán magam is szóba 
hoztam e kérdést, buzdítva a Szolnokon dolgozott 
magyar és osztrák művészek műveinek összegyűjté
sére s örvendek, hogy ennek visszhangja ez a 
miniszteri rendelet. Itt kell megemlítenem Nemes 
Marcell nagyszabású kezdeményezését, aki kiegészítve 
a Szépművészeti múzeumnak tett becses ajándékait, 
—* csak Joos van Cleve Mária királynét ábrázoló 
arcképére, Kupeczki csodaszép önarcképére, a 
Bogdáni képekre stb. hivatkozom — elhatározta, 
hogy a maga gazdag magyar gyűjteményéből 
egyes vidéki városoknak muzeális anyagot fog ren
delkezésükre bocsájtani, azzal a föltétellel, hogy 
múzeumot építenek és évenkint bizonyos összeget 
az anyag kiegészítésére megszavaznak. így tett 
Kecskeméttel, melynek 80 képet adott és a r. k. 
templomnak egy Domenico Tintoretto oltárképet, 
ilykép az élő magyar művészetnek jövő fejlődését 
elősegítve. Példája vonzott s most Baja város kapott 
egy hasonló ajándékot Déri Frigyes bajaifi gyűjte
ményének átengedésével, aki a múzeumnak telket 
és házat is felajánlott, úgy, hogy remélhető, hogy a 
háború után e téren nemes versengés fog előállani. 
Az állam feladata a kezdeményezés, a meglévő 
gyűjtemények fejlesztése, újak felállítása, de minde
nütt ki kell kötni az évi járulékot, ami nem olyan 
képtelenség, mint aminőnek látszik, mert a művészet 
iránti érdeklődés a vidéken is ébredez, csak szer
vezésre szorul. Mily kár, hogy a vándortárlatokat 
abbahagyták, ezekkel kapcsolatban a művészet iránti 
érdeklődés és pártolás és az izlésfejlesztés egy 
csapással megoldható lett volna. Most a vidék ki 
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pedig a vidék szomjúhozza az igazi művészetet, a 
mesterek műveit és a magyar mestereknek joguk 
van a vidéki magyar közönséghez. A Képzőművészeti 
Társulat itt nagy működési körre találhatna.

A vidéki városok művészet istápolása azonban ne 
szorítkozzék pusztán a múzeum-alapításra. Különö
sen a felvidéki városok múltja igazolja s a német
országi példák — Nürnberg, Bréma, Augsburg, 
Regensburg stb. — hogy a városokban régente a 
művészet a köz javát szolgálta, a köz Ízlését táplálta, 
a köz lelkivilágát fejezte ki, und dass dafür das 
Beste immer nur gerade gut ist, galt als Grundsatz* 
A városháza és a templom, a magánház és a köz
tér mindenkor a városok gondoskodásának tárgya 
volt és maradt. Az általános Ízlés fejlődésével, az 
ország anyagi fellendülésével remélhetőleg ezen a 
téren is a múlt nagy példáit fogjuk követni — sa 
vidéki városok fejlesztésében a helyi hagyományokon 
épülő építészet jut majd szóhoz. Építészet, mely 
művészet is. Amikor majd, a mostani borzalmak tanyája 
helyett, csak a környékkel harmóniában álló építé
szet érvényesülhet, mikor ennek a jelentőségét meg
értik, mikor a »Heimatschutz« elvei elterjednek, ami 
mind az Ízlés fejlődésétől függ. Németországban már 
húsz egyesület szolgálja a hazai természet és művé
szet ápolását, Poroszországban 1907. julius 15-én 
kelt törvény gondoskodik »Gegen die Verunstaltung 
von Ortschaften und landschaftlich hervorragenden 
Gegenden«. Ugyanilyen törvény van más német tar
tományban (pl. Bajorországban) is. Ismét és ismét 
vissza kell térnem tehát arra a feltételre : az általá
nos ízlés fejlődésére. Ennek a megoldása kell, hogy 
állandó gondoskodásunk tárgya maradjon. Ennek 
— újból és újból hangsúlyozzuk — az a feltétele,

* Brockhaus, Deutsche Städtische Kunst. Lipcse, 
1916. 2. 1. 155



hogy a közönséget a művészet megérzésére, a kvali
tások felösmetésére szoktassuk. A fővárosi múzeu
mok és a vidéki múzeumok, az időleges kiállítások 
egyaránt, kell, hogy ezt a célt szolgálják, amit az 
Ernst-múzeumban — helyszűkével küzdve — meg
kíséreltünk, azt a Szépművészeti múzeumban és a 
vidéki múzeumokban rendszeres előadási cikklusok- 
kal tovább kell fejlesztenünk s főleg népszerű ira
tokkal és katalógusokkal vigyük közelebb a művé
szetet a közönség érdeklődéséhez. A berlini múzeum 
erre is jó példával járt elöl. De különösen sikerült 
Louis Hourticq-nak a Louvre képeiről szóló kis 
katalógusa (Hachette kiadása), mely teremről-teremre 
járva ismerteti az egyes képek művészi kvalitásait. 
Úgy hat, mintha egy műértő hangosan gondolkozna.

Nálunk a nagyközönségnek tndományosan száraz, 
néha groteszkül érdektelen katalógusokat adnak, 
melyeket maguk a múzeum emberei (Gerevich, 
Takács) kifogásoltak, de azért nem történik semmi. 
Pedig a kassai múzeum már megkísérelte népszerű 
bevezetésekkel a művészeti kérdéseket általánosság
ban fejtegetni, de ennél is jobb ha magukat a 
kiállított tárgyakat, jelentőségüket és művészi kvali
tásukat mutatjuk be, mint Hourticq teszi.

Nagy érdekű az olyan leírás is, aminőt egy jeles 
francia festő, Raffaelli adott ki, Promenades d’un 
artiste c. alatt (Paris, Nilson kiad.). Itt az az érde
kes, hogy mit lát meg egy impresszionista a múlt 
kincsei között? Ez az egyoldalúság gyönyörködtet.

Mig a fővárosban a sok művészeti egyesület az 
élő művészet istápolásában szinte versenyre kel, 
a vidék közönsége csak néhahapján ha lát művé
szetet, akkor is műkereskedők szedett-vedett kollek
cióit. Az orsz. képzőművészeti Társulat vidéken 
Vándorkiállításokat kezdeményezett, melyek bele- 
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szerre minden abbamaradt. A háború miatt? Fel
vetem a kérdést— nem volna-e helyesebb, ha kisebb, 
de igen-igen válogatott kollekciókat a vidéki múzeu
mok szerveznének ? Németországban nagy sikerrel 
rendezték őket, csak Pauli brémai, újabban, Licht
wark halála óta, a hamburgi múzeum igazgatójának 
példájára hivatkozom. Nem azokra a vándorgyűjte
ményekre gondolok, melyeknek eszméjét Petrovich 
Elek dr. vetette fel,* melyeknek 
zömét idegen régi művészet és 
jeles magyar mesterek művei 
alkotnák, hanem ezekhez kap
csolva, a kiállítások alkalmával 
az élő magyar művészet válo

gatott ter
mékeit is ki 
kellene ál
lítani, mely 
alkalmakat 
népszerűsí
tő előadá
sok tartásá
ra kell fel

használni. Ilyenkor a vidéki városok és kör
nyékének magántulajdonban levő műtárgyai is 
felszínre kerülnének, ami nem egy meglepetéssel 
járna, mint Nagyszombaton, ahol egyszercsak fel
bukkant Batthyány Iván gróf birtokában egy isme
retlen Breugel (103 ábra), mely azóta nemzetközi 
értékké vált.** Az ember nem is képzelné, mennyi a 
műgyűjtő a magyar vidéken. Szegeden a gyűjtők 
élén áll Back Bernât, akinek olasz és németalföldi

104. ábra. Van Dyck fest
ménye. Back Bernât (Szeged) 

tulajdona.

103. ábra. Breugel: Szent 
János szónoklata a pusztában, 
gr. Batthyány Iván tulajdona.

* Múzeum és Könyv. Értesítő, IX. 190. 1.
** Kenczler ismertette a Zeitschrift für bil. Kunst. 1913. 
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105. ábra. Korai német mester : Három királyok. 
Kiállítva a berlini Múzeumban. 
Osmics E. (Pozsony) tulajdona.

képeit a külföld jobban ismeri, mint mi* Pozsony
ban újabban Osmics Ernő gyűjteményének hite kap 
szárnyra (104., 105. ábra), egyik képe most ki van 
állítva a berlini múzeumban.**

Egy időben szóba kérült és újabban ismét fel
színre hozták a másolatok kérdését. Ez szakasztott 
párja a gipszöntvények kérdésének, de még bonyo
lultabb. A gipszöntvény, ha hideg, de mindenesetre 

hű mása az erede
tinek. Ugyanez áll 
a galvanoplasztikai 
másolatokról. Egy 
festmény másolata 
azonban sohasem 
lehet hű. Másolá
son tanul a festő, 
főleg, ha ő maga 
választja ki, hogy 
mit másoljon, mi 
érdekli, kinek a 
technikájából akar 
tanulni ? Az ilyen 
másolatokat a fran
ciák az Ecole des

Beaux-Arts folyosóin helyeznek el. A művészeti akadé
miában tehát helyet kaphatnak nálunk is, mint technikai 
tanulmányok. Székely Bertalan különös szószólója volt 
a másolásnak mint stúdiumnak — amint arról Palágyi 
Menyhért egy cikkében beszámol — de Palágyi félre 
értette a mestert, mikor azt írta, hogy e másolatok
ból létesítsük a Szépművészeti múzeumot. Székely 
Bertalan, az eredeti elme ilyet nem mondhatott ! 
Múzeumokba másolat nem való. Vidékiekbe se. 
Mert ez a másolat mindig csak átírás, ahol nem az

158 * Szalay József, Szegedi amatőrök. 1912.
** Frimmel ismertette a gyűjteményt a Studienben. 1916. 



eredeti, de az átíró érdekes, ha érdekes. Egy Manet, 
aki Tizianot másolja, azért érdekes, mert megmutatja 
a modern mester technikai haladásának útjait. Manet 
fordít, ha másol. Hogy mit lát meg és mit hagy el, 
ez igen érdekes, mert ilykép egy nagy mester leikébe 
látunk be. De hogy egy hivatásos másoló, vagy egy 
közepes festő arca véres verejtékével szolgailag hogyan 
próbálja megközelíteni a nagy mestert, (meg tudja-e 
közelíteni, mikor mint eredeti festő siralmasan közép
szerű ?) vájjon kit érdekelhet? Sajnos, folyton a 
szurrogátumok ellen kell küzdenünk, vagy a közép
szerűségek betolakodása ellen, pedig nincs ennél 
áldatlanabb és kínosabb dolog. Ennek is csak egy 
az ellenmérge, minduntalan vissza kell térnem reá : 
művészi ízléssel bíró társadalmat kell nevelnünk, 
mely aztán spontán utasítsa vissza az ízléstelenséget, 
az utánzást, a hazugságokat.

Karácsonykor végigjártam a belvárosi boltokat, 
mert egy napilapban kereskedőink azt állították, 
hogy az idén nagyon jó volt a vásár. Nos, mit árul
tak? Azt, amit azelőtt — a legselejtesebb osztrák mű
ipart. Miért nem a művésziest és miért nem a 
magyart? Mert nincs — felelték. S miért nincs? 
Mert kereskedőink Ausztriából olcsó árút kapnak, 
azt árulnak, amit kapnak és azt kapják, amit a közön
ség keres, t. i. olcsót, ha rossz is. Az angol iparos 
és kereskedő máskép járt el. Oscar Wilde írja : 
«Az angol műipar színvonalának emelkedését nem 
annak tudhatjuk be, hogy a közönség többsége finom 
ízlésre tett szert, hanem annak, hogy az iparosok úgy 
fellelkesültek a szép tárgyak előállításánál, a rút és 
köznapi ellen olyan ellenszenv ébredt fel bennök, 
hogy a közönség alacsony ízlését egyszerűen kiéhez
tették».* És ebben segítette őket az angol kereskedő

* Wilde. A szocializmus és az emberi lélek. 1904. 78. 1. 159



is, mert a kereskedőnek az ízlés fejlesztésében min
denkor nagy szerepe volt. Már a rómaiak idejében 
is. Azt, hogy annyi szenátor és császár nagy műgyűjtő 
volt, a sok római műkereskedőnek kell betudnunk. 
A középkorban is élénk forgalom volt műtárgyakban, 
— a reneszánsz-ban is — értő kereskedőre művé
szetnek, műiparnak mindig szüksége volt és lesz. 
Nem igaz, hogy az áruház nem beszéli rá a közön
séget, elébe tárja és hagyja válogatni, hogy miben ? 
Ez az ő műízlése. Az árúház bevásárol : ízlése itt nyi
latkozik meg. De egyszersmind ezen a réven nevel
heti a közönséget.* A kereskedő ízlését kell tehát 
fejleszteni, hogy felismerhesse a szépet, ismerje az 
anyag teknikáját s a teknikán felépülő esztétikát. 
Neki elsőnek kell lenni: az újban a művészit fel
ismerni, bíznia kell a maga ízlésében. Németország
ban a Deutscher Werkbund kezdeményezésére meg
indult a kereskedő ízlésének nevelése, négy körből 
vett előadásokkal : ízlés és divat, lakás és bútorzat, 
használati és fényűzési cikkek, ruha, dísz és reklám.

Nálunk e feladatra az Iparművészeti Társulat s 
múzeum és a Kereskedelmi Kamara vállalkozhatnék, 
közös munkával, s az iparművészeti iskola műhelyei
ben folyó munkának bemutatásával, előadások tar
tásával, zárás után, amikor minden kereskedő ráér' 
azoknak meghallgatására. Az új kereskedői nemze
déket pedig a kereskedelmi iskolákban és az aka
démiában kellene ily irányban előkészíteni. Nem 
volna szabad ez iskolákban kizárólag bankhivatal
nokokat gyártani, az árúkereskedést is általános, 
lelki műveltségre és erkölcsi alapon álló intézményre 
akarjuk emelni. A hazafias szempontot bele kell 
kapcsolni az érdekkörbe és ehhez ízlésművelés is 
kell. Mióta sürgetjük ezt, pedig csak a kereskedő

. * Bővebben írtam e kérdésről a Magyar Iparművészeiben.
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ízlésének nevelésével remélhetjük a magyar ipar
művészeti törekvések fellendülését.

Azonban az sem kilátástalan, hogy magának a 
közönségnek ízlését neveljük, közvetlenül, vándor
múzeumokkal kapcsolatos előadássorozatok tartásá
val, melyeken esetről-esetre a kerámia, grafika, csipke, 
szőnyeg, ötvösség, zománc, fa- és elefántcsontfaragás 
kérdéseit világítanék meg a közönségnek, termé
szetesen ingyen és alkalmas időben, jó példákkal 
illusztrálva a vele kapcsolatos kiállításokon és nagyon 
jól hatna a felvilágosítás terén, ha ezeken a kiállítá
sokon, mint azt a Magyar Iparművészet felvetette (1912. 
222. 1.), bemutatnánk egy-egy műhelyt, munka
közben, ilykép szemléltetve az anyag megmunkálá
sát. A közönség gyakorlati alapon értené meg, hogy 
mi az az anyagszerűség, mi az a konstrukció s a 
felnőtt közönséget is bevezethetnék a teknikai isme
retek révén a modern iparművészet alapelveibe.

Mindent felülmúlna a magyar iparművészet jövőjének 
megalapozása érdekében, ha a háziipar kérdésénél a mű
vészeti szempontokat szigorúan szem előtt tartanók. Wal
ter Crâne nálunk tett látogatásakor csodálkozva beszélt 
a magyar népnek a virágdíszitményben nyilvánuló 
kimeríthetetlen fantáziájáról, a paraszt hímzések csu- 
dás színhatásáról, mely őt is a perzsa és indus hím
zésekre emlékeztette.* Valóban, ami népünk kéz
ügyessége, régi korbeli példák tanúsága szerint cso
dálatosan nemes vala mindenkor, — sa mai magyar 
népművészet, melynek monumentális emléke Malonyai 
Dezsőnek immár négy kötetes műve: »A magyar nép 
művészete«, csakúgy ontja a műremekeket. Gyönyörű 
gyűjteménye van ezekből az iparművészeti társulatnak 
és a néprajzi múzeumnak is, a fafaragás, himzés, szőttes, 
varrottas, csipkeverés csudás példáiból, melyek meg-

*Magyar Iparművészet. 1912. 262. 1.
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106. ábra. Magyar hímzés a XVII. századból 
Selmecbányáról. Kassa. Rákóczi muzeum.

őrzik az ősi mintákat, amit a kassai múzeum XVII. szá
zadi hímzései igazolnak (106—112. ábra). Erre az alapra 
kell helyezkednie a háziipar művészies fejlesztésének, 
a különböző csipkeverő iskolákban, mindenütt a 
helyi népművészethez csatlakozva, a központból való 
gyökértelen mustrakönyvek, minták tanítása és meg
munkálása helyett régi helyi minták után dolgoz
tatva s azon igyekezve, hogy a nép az ősi minták 

szellemében újat ír
jon. Mert bámula
tos, mint tud elkép
zelni mustrát a ma
gyar asszony — már 
kislány korában raj
zolja szoknyája, inge, 
keszkenője díszét — 
mint az a sárközi 
kislányka, Abró Ju
dit, kinek a színes 
rajza könyvem bo
rítékját díszíti. Az 
ilyen aztán, ha csip
két ver, nem lesz szol
gai másolóvá soha.

Szabadon követi ösztöne intését. Csakis az ilyen, mű
vészileg kigondolt csipkének van jövője, de vigyázni 
kell arra, hogy a lelkiismeretlen haszonlesés, a művészi 
szempontok háttérbe tolása által, uralomra ne ver
gődjék. Megesik ugyanis, hogy az üzér küldi a min
tát s felcseréli őket, délvidékit felvidékre küld, melyet 
aztán meg nem értve másolnak a munkások, mindég 
rosszabbúl, vagy robotban dolgoztat és mit sem 
törődik a művészi szellemmel, mely megtörik, ha a 
nép a neki idegen mintát szellemtelenül másolni 
kénytelen. Itt nagy veszély fenyeget, a művészi 
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; 107. ábra. Népművészet. 
Fafaragás. Budapest, Nép

rajzi muzeum.

108. ábra. Kalotaszegi varrottas. Budapest, 
Néprajzi muzeum.

109. ábra. Népies kera
mika. Néprajzi muzeum.

110. ábra. Régi hímzés: „kis „kutyás“. Magyar 
Néprajzi muzeum.

111—112. ábra. Hímzett terítő vert csipkediszszel. XVII. század. Kassa, 
Rákóczi-muzeum. 163
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Egy országos és nagy akcióra volna szükség, főleg 
vándortanítónőkre, akik a félreeső telepekre vinnék el 
a csipkeverés művészetét, mert, mint Divald Kornél 
írta, csak ha ezerszámra rendelkezünk munkásokkal, 
akik az egyszerűbb fajtájú, olcsó csipke készítésé
vel rendszeresen foglalkozhatnak, csak akkor remél
hetjük, hogy majdan a kiváló ügyességű munkásnők 
készítette finom csipkékkel világsikert aratunk. Mert 
a csipke, mint az előkelő otthon dísze, kezd európa- 
szerte szóhoz jutni. Nemcsak mint függöny, zseb
kendő, ing eleje — hanem mint szoba és asztaldísz, 
mennyasszonyi fátyol, gallér, blúz, sőt egész ruhára 
is alkalmazni fogják előkelő német és hollandi höl
gyek. Magyar hölgyeink a magyar csipke kultu
szában jó példát mutathatnának.

Egyáltálán a társadalom művészi nevelése a dilet- 
tantismus ápolása által kell, hogy állami gondosko
dás tárgya legyen. Az Iparművészeti iskola már 
megkezdette, de ki kellene azt a vidékre is terjesz
teni, amint azt Szentldáray Jenő kanonok, a temes
vári Arany János társaság elnöke kifejtette, nyilvános 
szabad festőiskolák állítása által, iparművészeti műhe
lyek országos szervezésével, főleg most, a háború 
után, a sok özvegygyé lett asszony számára. És itt 
nem a művészkoloniákra gondolok, amelyek hiva
tása más, t i. a művészet magyarságának a biztosí
tása. A tapasztalat igazolja, hogy ha a művész bele
veszi magát egy vidék szín és formavilágába, miha
mar új színt, új tónust nyer a palettája. Pettenkofen 
szolnoki képei igazolják ezt. Égyáltalán a szolnoki 
kiállítás s utánna a nagybányai a közös szín és 
érzés kialakulását példázták.* A vidék színvilága hat 
a művészre, a művész társára s lassanként egységek 
keletkeznek, melyek bizonyos időbéli távolságból 

ia/í * Réti István. A nagybányai jub. képkiállítás (bevez.) 1912.
Lázár Béla, Szolnok a művészetben, 1913.



még jobban felösmerhetők. Bizonyára ez az eset áll 
majd elő a gödöllői és kecskeméti telepen, ilyenek 
további alapítását tehát javallom. Csak menjenek a 
magyar vidékre a magyar művészek! Hogy meg
gazdagodott Csók palettája a sokaczok között ! Milyen 
érdekes látvány, amint egyazon vidék az egyes 
művészegyéniségek lelkében más-másként tükröző
dik: a Tátra, mely Mednyánszkinál nagyvonalú szín 
káprázat, Katonánál bensőséges színharmónia! Csak 
menjenek művészeink a magyar vidékre és a magyar 
szín és forma meg fogja ihletni őket. Micsoda csudák 
lappanganak Körmöcbánya vidékén — ez a hely 
predesztinálva van művésztelepre. Mily érdekes lehet 
a székely szombatosok világa, formaalakulatokban 
egyenesen kimeríthetetlen! Művészetünk elemei csak 
a magyar szín és formavilágból emelhetők ki. A 
művészkolóniák révén a közönség műízlése is fejlő
dik — egyik a másikra visszahat.

Csak igy, lépésről-lépésre haladva fogunk a művé
szet iránt fogékony társadalmat nevelni, olyat, a mely 
nem akarja a maga ízlését a művészetre tukmálni, 
hanem ellenkezőleg : O akar tanulni a művésztől. 
Úgy állj a műtárgy elé — mondotta Schopenhauer 
— mint a fejedelem elé, várd meg míg megszólít.

Andrássy Gyula gróf már többször felszólalt a 
laikusok türelmetlen és durva ítélkezései elen,* 
mondván: »A társadalom a művészt néha irányítani 
és vezetni akarja, holott a helyes helyzet az, hogy 
a művész vezessen«. A nagy művész így is tett min
denkor. A kor az inpresszionismust követelte, de 
Székely Bertalan nem hallgatott rá. Vezette őt művé
szi ösztöne a nagy abstrakciók felé, az anti-impresz- 
szionizmus, a monumentális megoldások felé. Az 
igazi művész csak a szívére hallgat.

* Husvét, a Céhbeliek első könyve. 13. 1. A Székely-kiál
lítás megnyitásánál. Művészet. 1911. 172. 1. 165



De azért a laikus beavatkozás — káros lehet, 
még pedig — Andrássy Gyula gróf szerint — két 
irányban:

»Először azzal, hogy a közvélemény, mely mindig 
a múlt varázsa alatt áll, az új irány életerős kifejlő
dését hátráltatja s a szükséges újat az unalmas 
középszerűségnek, a zseninek néha meglepő ugrásai
val szemben előnyben részesíti.«

Az az Andrássy Gyula gróf beszél itt, akinek ter
meiben Paál László és Rippl-Rónai, Munkácsy és 
Szinyei, Vaszary és Rembrandt egymás mellett meg
áll és aki élvezni tudja Székely Bertalan hatalmas 
erejét és a pleinair-művészet ragyogó derűjét egy
aránt.

Azonban lehet a laikus beavatkozásnak még egy 
kára, az — mondja tovább Andrássy gróf — »ha a 
művészt, aki gyorsan föl akar tűnni, gyorsan beszél
tetni kíván magáról, egy pózt vesz föl és a közön
ség ízléstelenségére pályázik.«

Igaz, de az ízléstelen laikus csak hadd fizesse 
meg a maga ízléstelenségét, még akkor is, ha Szi
lágyi Dezsőnek hívják, miért nem ösmerte föl az 
igazi értéket? Hiszen a művészi ízlés fejleszthető, az 
nem ösztön, azt nem kapjuk készen, az a környe
zetünk, de főleg magamuvelésünk eredménye, függ
vény, melyet elsajátíthatunk. Az a művész pedig,* 
aki pózol, utánoz és megalkuszik, önmagában hordja 
bukásának csiráját, azért aztán nem kár.

Oscar Wilde mondta, hogy Angliának azért van 
újabban lírai költészete, mert a közönség nem olva
sott lírát, a költők tehát önmaguknak daloltak, nem 
befolyásolta őket senki. A dráma és regény már 
megalkudott a közönség Ízlésével, művészieden is 
lett. Új közönségre van szükség. Olyanra, aki együtt 
érez a művészettel. Mert úgy kell lenni, hogy a 
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A műértő fogékony legyen a művész új szépségei 
iránt, főleg biztos legyen a maga Ítéletében, mert 
különben a legkeserűbb csalódások várnak rá, ha 
művészettel mer foglalkozni. Aki pl. a 80-as évek
ben Meissonier-kat vett, ma csak nagy veszteséggel 
tud túladni rajtok. Viszont az ellenkezőre sok a 
példa.

Aki az egykor kikacagott Renoirt és Degast 
vásárolta, igen jól járt — most ezerszeres árakat 
kaphat érte. Hogy ebben az áringadozásban a sokat 
szidalmazott műkereskedelemnek is része van, lehet 
igaz, de nem a műkereskedő a végső ok. Lyka 
Károly már rámutatott arra,* hogy nincs az a gyűjtő, 
aki ne szeretne potom áron vásárolni, maga az állam 
elsősorban. Szinyei Majálisát az állam 1896-ban 1600 
frtért vette meg, de mikor 1910-ben Münchenbe küldte 
kiállításra, már 100 ezer koronára biztosította, mert 
időközben így felment az értéke. S vele együtt a 
régi művészet egyik irányának, a Velasquezek, Tinto- 
rettok, Goyák ára is. Ahogy Canova idején lenézték 
Donatellot, Rodin idején magasztalják. Aki a Raffael 
kultusz történetét megírná, tolla alól az ízlés-alaku
lás szenzációs története kerekedne ki. Persze, hogy 
mindezt megérzi a jó szimatu üzletes, megérzi pedig 
jó előre, Cézanne híre még alig kelt szárnyra, mikor 
El Greco-t már gyűjteni kezdték a kereskedők. A 
kapcsolatot megszimatolták. Erezték, hogy aki Cézan- 
net mond, El Greco-t ért alatta. A múzeumnak az 
volna a feladata, hogy ilyenkor, a magasba szökés 
előtt vásároljon. A múzeumoknak azonban igen nehéz 
a helyzetük, főleg néhány szomorú példa után, mert 
ha a múzeum vezetője akkor vásárol és aránylag 
olcsón, mikor az illető hírneve még nem ragyog, 
értelmetlen emberek gyanúsítása a halálba képes őt

* Üzlet a művészetben, Magyar Figyelő I. 99. 1. 167



üldözni, mint nálunk történt Pulszky Károllyal, aki
nek pedig Sebastiano del Piombojáért ma százszor 
annyit adnának, mint a mennyiért vette. Gondoljuk 
el, hány millióval gyarapította ügyes vásárlásaival 
Pulszky Károly a nemzeti vagyonosodást s jutalma? 
Öngyilkosság. Itt is csak a művészi ízlés biztonsá
gának kifejlettsége segíthet.

Akármerre forduljunk, bárhol fogjuk is meg a 
művészettel kapcsolatos kérdéseket, erkölcsi vagy 
anyagi szempontokból, mindegy — a vége mindég 
az — nevelni kell a közönséget, ez érdeke a művészet
nek és a társadalomnak egyaránt. Ez a felösmerés 
vezetett a Képzőművészeti Társulat megalakúlására, 
mely az utolsó tíz esztendőben hihetetlen fellendülés
nek örvendezett. Része lehetett ebben a művészet 
érdekében rendezett akcióknak, főleg Wlassics Gyula 
minisztersége idején, de legfőbb része volt a «Művészet« 
c. folyóiratnak, amint arról a számok beszélnek. 
Mikor 1902-ben megindult, a Képzőművészeti Tár
saságnak 3200 tagja volt, ez a szám 1909-ig 7252-re 
szaporodott. Ekkor jogfosztást vitt végbe a társulat, 
a tagok száma megcsappant, 1914-ben 5692 re
sülyedt. Ennyi volt a háború kitörésekor, az igazgató
ság a jogfosztást folytatva, 1916-ra a -Művészet« 
lesoványítását határozta el. Nem használt itt semmi, 
hasztalan szólaltam fel az Az Újságban, Alexander Ber
nât a Lloydban, — a társaság elindult a maga útján, 
feltartózhatlanul. Vezette ebben a művészek hagyo
mányos kritikagyűlölete s a középkori Céh-rendszer 
szellemében, mind máig ragaszkodnak ahhoz az állás
ponthoz, hogy csak festő tud festőt megítélni.

Pedig a művészek véleménye a művészekről, min
den időben ellentmondó és hihetetlenül félszeg volt. 
Százszámra hozhatnék fel erre példát.* Mit csinálna

* Hoztam is, a művészeti kritikáról írt tanulmányomban. 
lOö Művészet XIV. 355. 1.



a közönség, ha a művészekre kellene hallgatnia? 
Hogyan, csak a művész ítélkezhet, mert ő érti a 
technikát? Nagyon természetes, hogy a kritikusnak 
is ösmernie kell a technikát, hogy olvasni tudja. 
Ez a lényeges. De ehhez nem kell gyakorlati festőnek 
lennie, csak nagy gyakorlatának. A művészi kritika 
érdeme az, hogy új értékeket teremt. Ruskin, aki 
Turnert, Burger-Thoré, aki Millet-t, Zola, aki Manet-t 
fedezte föl s glorifikálta, hogy csak a klasszikus 
példákat idézzem, mit jelentett a művészet számára 
és mit jelent az ilyen kritika a nemzeti vagyonosodás 
szempontjából Csak egy példát — ha személyes 
íze is van. Mielőtt Paál-ról írt könyvem megjelent, 
alig lehetett volna egy Paál festményért 1000 koronát 
kapni, ma az átlag ár (1000—10.000 között) 5000 
korona, értékemelkedés tehát 4000 korona. Van az 
országban vagy 400 Paál-kép, a nemzeti vagyonosodás 
tehát 1 millió 600 ezer koronát jelent. Ez letagadhatat
lan puszta tény.

Hiszen valószínű, hogy nem az értékteremtő 
kritikára haragusznak a művészek, hanem az ér
tékpusztítóra. Csakhogy ha az elsőt szívesen fo
gadják — viseljék el nyugodtan az utóbbit is. Az 
új művészeti kritikának, mely a »Művészet« körül 
csoportosult, ezen a téren tehát megbecsűlhetlen 
érdemei vannak, melyeket az a kis művész-csoport, 
mely most egyelőre beléje fojtotta a szót, elvitatni 
nem fog tudni. A képzőművészeti társulatnak kb. 
hatezer tagja, főleg a vidékiek nem fogják szivesen 
nélkülözni kedvelt folyóiratukat; épen az, hogy egy 
évig a régi formájában szünetelt — hiszem — fogja 
igazán igazolni hézagpótló voltát. Hangsúlyozzuk : 
mi nem a Singer és Wolfner kiadásában megjelenő 
»Művészet« mellett beszélünk — soha sem is tettük 
— mi csak egy magyar művészeti folyóirat fenn
tartása mellett kardoskodunk, mert ez kulturális 169



érdek. Nyomathatja azt a társulat Singer és Wolfner- 
nél, vagy Kutya Pistánál, nekünk az mindegy, de nyo
matnia kell.*

Azt azonban egyáltalán nem vagyok képes meg
érteni, hogy egy társulat, mely 120 ezer koronát 
vesz be tagdíjakból és más forrásokból (belépődíj, 
jutalék, Andrássy-uti palota, katalógus-jövedelem, 
tőke-kamat stb.) szinte ugyanannyit és összes kiadása 
a Műcsarnokban rendezett néhány kiállítás fűtése, 
világítása, a titkári és szolgaszemélyzet fizetése (mert a 
műtárost a százalék-jövedelem fizeti, a tagdíjakat 
pedig a »Művészet« kiadóhivatala szedhetné be), 
miért ne tudna 40—50 ezer koronát egy folyóirat 
fenntartására fordítani ? A történeti, philologiai, iro
dalomtörténeti, nyelvtudományi, természettudományi 
stb. társulat miért tud ? Maradna ott sorsolásra, 
művásárra untig elég, sőt, amióta a »Művészet« 
fennáll s hathatós propagandájával ezrivel gyűjtötte 
a tagokat, tud csak a társulat igazán a művészetnek 
szolgálni.

Azt hiszem, egy erős kezű vezetőség, melyben 
az adminisztrációhoz alig értő műveszek ne is venné
nek részt, talpraállíthatná a társulatot. A művészek 
feladata művészetet csinálni, legfeljebb zsűrizni, noha 
az sem helyes, hogy ott is kizárólag ők tevékeny
kedjenek. Általánosan ismeretes, mennyire kizáró
lagos és egyoldalú a művész Ítélete s kell is, hogy 
ilyen legyen, a maga művészi felfogásában bíznia 
kell halálig. De a művész egyszersmind mindent 
tagad, ami az ő művészi gyakorlatával ellenkezik. 
Innen a nagy és sok művészháború, főleg ha ezek 
az ítélkezések kenyérkérdéssel kapcsolódnak : elismer
tetni ugyanis annyit jelent, mint jómódban élni. Ha

* Végre megjelent az „évkönyv-jellegü“ Művészet tavaszi 
száma. Szép Ver Sacrum ! A mi szép folyóiratunk a képes 
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Michel Angelo-tól függ, Raffael-tôl elvettek volna 
minden megbízást. Ha Böcklin-töl függ, Leibl soha 
ki nem állíthatott volna. Ha Fischer von Erlachtól 
függ, a bécsi Szent István dómot rég lerombolták 
volna. Itt nem is szabad és nem is kell pénzéhséget 
feltennünk, noha arra is ismerünk igen sok esetet, 
mikor ily alacsony indokból kiváló műremeket (pld. 
Fischer von Erlach temesvári székesegyházát) lerom
boltatni javasolt a munkára éhes építész* Azonban 
hogy a zsűri kizárólag művészekbó'l álljon, melyet 
maguk a művészek válasszanak, még pedig újabban 
csoportszámra, nem bizonyult valami üdvös intéz
ménynek; a társulat utóbbi kiállításai legalább csep
pet sem javúltak, sót ellenkezó'leg valami csudálatos 
egyenletes színvonal alásűlyedést érezhettünk. Nem 
tudom miért van ez : ha a díjzsüriben jók a laikus 
tagok, mert hiszen szorgalmasan beválasztják őket, 
miért ne volnának jók a felvételi zsűriben ? Csak 
arra való embert kell választani — nem úgynevezett 
társadalmi tekintélyeket, vagy hivatalos potentátu- 
mokat. Lám a Salon d’Aütumne zsűrijében kiváló 
műkritikusok szerepelnek, a Salon tekintélye nem 
érzi meg, de színvonala igen, mert hiszen elismerten 
a legjobb kiállításokat rendezi. Ugyanez áll az építé
szeti pályázatokra. Ott is folyton az anyagilag is 
érdekelt kollegák szavaznak s ha még oly ideális 
lelkek is — a pénz bódít. Ellenben emberek, kik 
egész életüket a művészet tanúlmányozásának szen
telik, a műbírálók következetesen mellőztetnek — 
ami egyenesen a középkori Céh-szellem maradványa.

A társulatnak ezt a benne uralkodó szellemet kell 
megváltoztatnia. A társulat nem egyes művészek 
érdekeinek az istápolására alakult, hanem a szent 
magyar művészet sorsának megalapozására. Minden-

* Fieber cikke az Alkotmányban. 1916. febr. 10. 171



esetre méltánytalan, hogy a társulat hatezer laikus 
tagján az elenyésző kisebbségben levő muvésztagok 
uralkodjanak, hiszen tudjuk, hogy a választmánynak 
igen előkelő laikus tagjai szólaltak volt fel a 
»Művészet« fenntartása mellett, de szavuk kiáltó szó 
maradt a pusztában. Okvetlenül szükséges, hogy a 
társulat belső vezetésében valami fordulat álljon be. 
Erről magának a társulatnak kell gondoskodnia. 
Hiszem is, hogy így lesz. A magyar művészet sorsa 
nem függhet klikk-érdekektől, — az független idő
től és egyénektől, az megy majd a maga rendeltetése 
útján előre.

»A művészet nem érzi, nem élvezi nálunk eléggé az 
elismerés, a szeretet melegét« — mondotta Andrássy 
Gyula gróf. Ez igaz. Sok oka van ennek, elsősorban 
a közfelvilágosodás hiánya, de másrészt az a lehangoló 
klikk-uralom, mely elijeszti a művésztársadalomtól a 
laikusok jóindulatú közeledését. Mindennek meg kell 
változnia a háború után. Ezt a változást már most 
elő kell készíteni : a lelkekben.

A magyar művészet jövőjébe, ebbe az épülő 
várba, vetett erős hittel irtuk e könyvet és nyíltan 
és őszintén feltártuk a helyzetet, semmit sem hall
gatva el, semmit sem szépítgetve, — mert amivel 
tizenhat évvel ezelőtt harcba indultunk — jelszónk 
ma is az volt, Kármán Józsefünk szava :

Igaz és egyenes legyen, ki felveszi pennáját.
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Szemelvények műveimről megjelent 
bírálatokból :

1. Paál Lászlóról írt francia nyelvű művemről:
... Avec une intelligence très pénétrante, M. B. L. a étudié, 

dans leur développement successif, l’artiste et son oeuvre, 
dégageant les éléments multiples qui entrent dans la formation 
du talent du peintre, analysant finement sa façon de voir, de 
composer et de peindre . .. {Gazette de Beaux-Arts.)

Le livre qu’on lui consacre aujourd’hui, nouvel hommage 
à sa mémoire, a le grand mérite de n’être pas un éloge 
aussi aveugle qu’entêté. C’est une appréciation esthétique de 
sa vie et son art, une consciencieuse et délicate étude, un 
très curieux essai, dont de nombreuses reproductions 
prouvent à chaque instant la fine justesse et la clairvoyance 
pénétrante .. . (Geffroy az Éc/tzzr-ben.)

Fort heureusement, ce livre est bien écrit et bien illustré : 
c’est une oeuvre d’art dédiée à un artiste !

(Girodie a Notes d’Art-ban.)

La lecture en est captivante comme celle d’un roman : c’est 
la destinée du jeune maître ce que M. B. L. raconte en quel
ques lignes d’une simplicité émouvante.

(New-York Héráid.)

Mais il n’est pas mort tout entier, et le livre de M. Béla 
Lázár demeurera sur cette tombe trop tôt ouverte comme un 
durable et somptueux monument

(Pératé a Polybiblion-ban.)

M. Béla Lázár non seulement connaît bien son sujet, mais 
encore il est des plus documentés sur l’histoire de la peinture 
au XIXe siècle et discute de certaines questions en technicien, 
ce qui le fera lire davantage par les artistes.

(Mercure de Francéi) 173



. . . L’art de L. de Paál y est analysé avec une compétence 
exactement renseignée et étudiée dans ses évolutions succes
sives par un esprit attentif et méthodique.

(Octave Maus a L'Art moderne-ben.)
Son compatriote a bien fait de lui élever un monument.

(A. Michel a Journal des Débats-ban.)
A questo pittore magiaro B. L. l’egregio pubblicista suo 

connazionale, ha dedicato un volume molto interessante.
(Italico a Tribuna-ban.)

Dr. B. Lázár has published a valuable and sympathetic 
monograph on the little-known Hungarian painter Ladislas 
de Paál. (Morning Post.)

One of the finely illustrated and wellwritten series of 
monographs. (The Studio.)

Ce livre, qui est l’oeuvre d’un compatriote du paysagiste 
hongrois, méritait d’être écrit.

(Journal de Saint-Péiersbourg.)
Zegt zijn levensbeschrijver van hem in de uitvoerige, 

wél doordachte studie die hij aan de levensbeschrijving 
toevoegt. (Rotterdamsche Courant.)

Ein vorzügliches Werk, mit grosser Liebe zum Gegenstände 
geschrieben, einem auf dem Gebiete der kunstgeschichtlichen 
und kunstkritischen Literatur wohlunterrichteten Autor ver
ratend ... Er spricht in Tönen, als spräche er von einem 
Bruder. (Eggeling a Monatshefte der Kunstw. Lit.-ban.)

Der Autor dieses Buches hat mit vielem Fleiss und 
Ausdauer eine erschöpfende und ausführliche Monographie 
geschrieben. (Térey a Kunstchronik-ban.)

In diesem feingeschriebenen Werk entzücken uns in geist
sprühendem Gedankengange tiefe, neue kunsthistorische 
Ideen. (Kunst für Alle.)
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2. Szinyei Merse Pálról irt német nyelvű művemről.

Die ausgezeichnet geschriebene Monographie von B. L. 
wird dieser vom Unterzeichneten vor den Bildern selbst 
gewonnenen Einsicht durchaus gerecht ; sie gibt in anregender 
Form ein Stück moderner Kunstgeschichte . . .

(Strzygowski a Zeit-ban.)



Lázár hat dies Wechsel von Leben und Wirken sehr 
anschaulich geschildert, in den Zusammenhang der allgemeinen 
Kunstgeschichte eigereiht und eine Vorstellung von Szinyeis 
Kunst gegeben. (Osborn a 77zg-ban.)

Die vorliegende Publikation darf getrost als mustergültig 
bezeichnet werden. (Hack a Hamb. Nachrichtenben.)

B. L. hat der Kunst seines grossen Landmannes in dem 
warm geschriebenen Buche ein schönes Denkmal gesetzt.

(A Frankfurter Zeitung tárcájából.)
Es gibt Bücher, die die Welt nicht nur um Tatsachen, 

sondern um Werte bereichern. Zu diesen Büchern gehört 
auch das Werk Béla Lázárs.

(Gebhardt a Monatshefte f. Kunstw. Lit.ban.)

3. Courbet-ról írt francia nyelvű könyvemről.
La thèse est brillament soutenue. (Gazette d. B. A.)
L. lehnt es auch mit Grund ab, dass Munkácsy als 

Schüler Leibis gelte. (Pauli a Kunstchronikbein.)
Es darf die kenntnisreiche Arbeit Laien wie Kunsthisto

rikern warm empfohlen werden.
(Michel a Kunst für Alléban.)

Man hat bisher Munkácsy eigentlich nur mit Leibi in 
Verbindung gebracht. Lazar weist nach, dass hier von 
irgendwelchem Schülerverhältnis nicht die Rede sein 
könne. (Gebhard a Frankfurter Zeitungban.)

Man würde irren, wollte man dem Buche nur eine Bedeu
tung im Rahmen der ungarischen Kunstgeschichte zumessen. 
Lazar gibt auch der Leibi-Forschung wertvolle Anregungen.

(Strzygowski a Zeitban.)

4. A Krucifixről írt német nyelvű könyvemről.
Soviel kann man schon jetzt sagen, dass das Problem 

des Stils in der bildenden Kunst, wie es zuletzt Wölfflin 
gestellt hat, mit den Lazar’schen Werke um einen Schritt 
weitergekommen ist. (Dr. Feinstein a Zeitsch.f. Aesth.ben.)

Wir müssen L. dafür danken, dass er eine bisher rein 
ikonographisch behandelte Frage auf systematischen Boden 
gestellt hat. (Byzantin. Zeitschrift.) 175



5. Az impressionizmusról irt német nyelvű könyvemről.
Mit feinem Verständnis für das künstlerische Schaffen 

würdigt L. die Meister. (Graphisch. Centralblatt.)
Das Buch ist anregend, gründlich und belehrend ge

schrieben. (Germania Ï)
L. schildert die Geschichte des Impr. mit eindringlicher 

Lebendigkeit und vermöge einer Sprache von seltener 
Reichtum und feinster Farbigkeit, mit einer Anschaulich
keit . . . (Badischer Generalanzeiger.)

6. Rómában (1911) Szinyeiről tartott francia nyelvű elő
adásomról.
B. L. tenne una importante Conferenza sull’ artista Szinyei, 

precursore della pittura all’ aria aperta. L’oratore ha tracciato 
largamente la formazione di questo artista singolare . . .

(Tribuna.)
B. L. ha inteso spiegarna l’importanza straordinaria nella 

storia dell’ arte del XIX. secolo . . .
(Corr, della Sera.)
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