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A Magyar Iparművészet t. Szerkesztősége felkeresett, hogy „utazó-kollekcióim ren- Vándorelő-
deltetését, a szempontokat, amelyek szerint azokat egybeállítom, továbbá a vidéki adásaim az 
tournéeím közben szerzett tapasztalataimat" lapjuk számára megírjam. művészetről 

íróemberek azonban semmitől sem csavarodnak annyira, mint hogy amit már meg- m n v e s z e r 

írtak, még egyszer tollhegyre vegyenek. S azért bevezetésül csak annyit mondok, hogy 
mind az itt felvetett kérdésekről már részletesen és tüzetesen írtam. H a a Magyar Ipar-
művészet t. olvasói között egyik-másik efféle munkálatok és tapasztalatok iránt érdek-
lődnék, kívánatra szíves-örömest megküldöm füzetemet: Das Kabinet für kirchliche 
Kunst ím Kollegium S. J. zu Kalksburg bei Wien. Í9Í0. 

Mégis hogy válaszolólevelem üresen ne menjen, mennyire időm engedi, készséggel 
felelek meg fentebbi óhajnak, főleg miután a t. Szerkesztő úr hozzáfűzi, hogy „a Társulat 
igazgatósága nagyon szeretné nálunk ís meghonosítani ezeket a vándorló-múzeumokat". 

Művészeti gyűjteményeimet most huszonöt éve kezdtem meg. Ekkor csakis a 
középiskolai művészeti oktatás lebegett szemeim előtt. Sajnálkozva láttam, hogy közép-
iskolai tanítványaimat annyira lekötik az iskolai órák és otthoni teendők, hogy még 
több rendes órákkal őket zaklatnom nem szabad. Vártam tehát az ünnep- és egyéb 
szabadnapokra, s ilyenkor azután meghívtam az érettebbeket, kik jobbára a felsőbb négy 
osztályba jártak, egy-egy mutatványos, helyesebben „mulatságos" órára. 

Főhangsúlyt helyeztem már ekkor ís azon elvre, hogy a művészetben mennél többet 
kell előmutatni, mennél kevesebbet teóriákba bocsátkozni. 

Mit mutattam elő ? Legelőbb az építészeti főbb műemlékeket, kor és stílus szerint 
összeállítva és pedig tipikus, a kor jellegét leghűbben előtűntető képeken. 

Mit magyaráztam a képeken ? Saját fáradságos összeállításaim nyomán — az építé-
szetí képekkel kezdve — elsősorban az épület részeinek technikáját és összefüggését, aztán 
a részek arányait és díszítéseit, az összhangzatot és esztetíkai tartalmat magyaráztam, 
végül az egész műalkotás szellemét, pszichéjét szólaltattam meg. A z ily détaílelőadások 
akkortájt sok készülődést, sok időt igényeltek; ma, huszonöt év lefolyta után, könnyű 
szerrel felüthetők kisebb-nagyobb kézikönyvekben ; számuk ma már csakugyan „vég-
telenre" rúg. 

Alig hihető, hogy szemes, tapintatos ember mérsékelt munkával egy órai előadás 
alatt közepes számú hallgatóság előtt mekkora műanyagot képes felkarolni. A publikum 
számát illetőleg leginkább kedveltem — mind iskolában, mind későbbi vándorelő-
adásaímnál — az 50—60 hallgatót, bár számuk helyenkínt a kétszerannyit ís meghaladta. 
Mutatványos előadásoknál azonban a jelzett mérsékelt szám fölöttébb kívánatos. Zára-
dékul minden egyes előadásnál mint elengedhetetlen követelményt gyakoroltam az átvett 
anyag rövid ismétlését; c'est le clou final, mint a francia mondja: ez volt a végén 
csattanó ostor, az utolsó szög, mely az emlékezet szálait hosszú időre visszatartja. 

Á m gyakorlati szempontból nem nagy képeket, hanem rendesen csak 2 0 X 2 5 cm. 
méretű fényképeket vásároltam össze s azokat 3 5 X 5 4 cm. méretű aranyszegélyű fekete 
kartonokra ragasztattam fel. A képek sorát, árát már egybeállítva találhatni a jeles 
könyvecskében: Die Hauptwerke der Kunstgeschichte ín Orígínalphotographíen. Kunst-
verlag Amsler und Ruthardt, Berlin, W . Í889. 

Bár a lefolyt húsz év a képek előállításán ís híhetlent lendített s itthoni előadá-
saimnál nem ritkán nagyobb képeket, — Seemann's Wandtafeln zur Kunstgeschichte. 
Leipzig, E. Seemann, — s a hazai Franklin-Társulattól kiadott műképeket használom, 
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Vándorelő- mégis vándorelőadásoknál legszívesebben nyúlok előbb jelzett kisebb, nagyon könnyen 
adásaim az k e 2 e lhe tő és kötözhető képeim után; nagy számukból 40—50 darabot az előadás tárgya 
művészetről s z e " n t kiszemelek, viaszosvászonba csavarok, a csomagot, hogy kárt ne szenvedjen utazó-

plaídembe burkolom s szíjjal körűikötve, mint könnyű kézi podgyászt viszem magammal. 
Vidéki előadásoknál általában ellensége vagyok a vetített képeknek. A projekciók 

előnyösen érvényesülnek ugyan főleg nagyszámú hallgatóság előtt, ha a nagyobb művé-
szeti ágakról, építészet-, szobrászat-, festészetről van szó. Ellenben a kisebb művészetek-
nél, az ötvös-, a zománc-, a mozaíkműveknél, a szövő-, hímzőíparágaknál, csipkéknél és 
szőnyegeknél kizárólag használva ugyancsak nem ajánlatosak. 

Avagy mutathatjuk-e elő például a magyar szent koronát, a koronázási palástot vetített 
képpel! Fogalmat nyerhetnek a hallgatók a műtárgy alakjáról, a kompozíció folyásáról, 
de arról az ihletett művészeti ágról, a rekeszes zománcnak szemet-szívet kápráztató szép-
ségéről, a byzancí hímzésnek bűvös titkairól még sejtelmük sem leszen. 

A kisebb művészeti ágaknál tehát — s ezennel áttérek vándorelőadásaim későbbi kor-
szakára — eljárási elvem volt és marad : legelőbb a technika nyers anyagát, azután a kérdéses 
műág fejlődési menetét, az evolúciót a századokon át — könnyen kezelhető mintapéldá-
nyokon — előtűntetni. így p. o. mí a nyers zománc ? Hányféle az anyag minősége szerint ? 
Míképen alkalmazták a zománcot a keresztény ókorban, a középkorban, a renaissance 
óta? A fejlődésnek melyek voltak főbb válfajai és stádiumai? Mindezekre a kérdésekre 
nem annyira szóval, mint inkább gyűjteményem tipikus darabjainak elő mutatásával vála-
szolok; csak miután meggyőződtem, hogy hallgatóim világosan megértették a készítés 
módját és technikáját, térek át a történeti szemleutra s vetem fel a kérdést: Melyek 
manapság a zománcnak a vílágművészetben, aztán hazánkban legfőbb, elsőrangú csillagai 
és remekművei ? S itt egy csomag kitűnően reprodukált, hol színes, hol helíografíkus kép 
nyújtja azután a lelket magas szellemi élvezettel eltöltő bepillantást a művészet magasabb 
világába. Bezzeg más szemekkel fogja a hallgató ezentúl szemlélni és csodálni a velencei 
Pala d'Orot, a milanói Palíottót, a magyar Szent Koronát, a klosterneuburgi Verduni 
oltárt, a deutzi Heríbertus-szekrényt, az altöttíngí vílágremeket : a „Goldenes Rössel" ex 
voto ötvösművet és a vele annyira rokon hazai legfőbb műkincsünket : az esztergomi 
főszékesegyházi kincstárban tündöklő Mátyás király kálváriáját ! 

Esztétikai reflexiók pedig csak végül — mint felfrissítő parfümillat — hatnak 
előnyösen. 

Sok, igen sok függ a szemléltető tanításnál a bemutatandó anyag kiszemelésétől, 
a sorrendtől, vájjon az a történeti fejlődésnek valóságos folyását tünteti-e elő ? Ezekről ítt 
még egyszer referálni oly feladat, melytől tollam vonakodik. Érdeklődőknek ugyancsak 
bőven megmutattam az egyes műágak genetikus sorozatának összeállítását, a technikák 
részletes leírásával együtt, fönnjelzett kalksburgi katalógusomban. 

A lefolyt tíz év alatt vándorelőadásaímat legszívesebben a magyar papi szeminá-
riumokban tartottam. Hisz az intelligens, lelkes papleventék lesznek egyházi művészetűnk 
legavatottabb őrei és vezérei. Azért ís a szemináriumi művészeti oktatásról már régebben 
külön értekezésben szóltam a Katholíkus Szemle Í894. és Í895. folyamaiban. Belevontam 
a terjedelmes relációba az egyházművészeti oktatást és módját Európa összes kulturális 
államaiban; szóltam honi műiskoláínkról és múzeumainkról, kivált pedig a gyakorlati 
észrevételekre és útmutatókra terjeszkedtem kí. Kezdőknek még ma ís figyelmébe ajánlom. 

Jelen soraimban röviden utalni akartam arra, hogy az utazómúzéumok, vándor-
előadások a magyar hazában már nem ismeretlen dolgok, kalksburgi múzeumom már 
tiz éve szolgálja a jó ügyet. H a pedig akadnak majd ifjabb apostolok, akik a művészet 
lelket emelő fényét óhajtják a magyar földön messzébb ragyogtatni, kérem őket, ne restel-
kedjenek egy-két próbaelőadást nálam is meghallgatni; sok fáradságnak, időáldozatnak, 
sőt gyakran céltévesztett kísérletezésnek fogják így elejét vehetni. 
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