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AMATÖRÖK NEVELÉSE. 
ÍRTA: NÁDAI PÁL.* 

A céhbelí művészet mindig hajlandó a kicsinylő 
mosolygásra, valahányszor amatőrökről van szó. 
S ha valaki még hozzá arról beszél, hogy szaporítani 
kell a műkedvelők számát, ebbe a lenézésbe egy 
csöppnyi féltékenység ís vegyül. 

Nem vagyunk-e elegen hívatásos művészek : 
festők, színészek, iparművészek és muzsikusok ? — 
kérdik azok, akiknek a művészet nemcsak szívügy, 
hanem kenyérkérdés is. A fogyasztó és élvező közön-
ségről szinte felesleges is szólni. Ez leghamarább 
készen van a visszautasító ítélettel : »dilettáns-munka« I 
S észre sem veszik, hogy ebben a meghatározásban 
olyasvalami van, ami mélyen megalázó éppen a híva-
tásos művészekre. Mert ez annyit jelent, mint bevallani, 
hogy vannak a művészetnek tiszteletbeli képviselői és 
hivatalnokai ; vannak imádói és napszámosai ; vannak, 
akik csak udvarolgatnak Apollo leányainak és vannak, 
akik mindjárt — érdekházasságra is lépnek velük. 
Holott nyilvánvaló, hogy éppen a művészetben, akár 
festésről, akár fényképezésről, akár muzsika kompo-
nálásáról vagy egy vers írásáról van is szó, nem a 
rutin a fontos, hanem a hívatottság. A gyakorlott 
ügyesség, a fogások és hatások ismerete tetszetősebbet, 
kelendőbbet, sőt jobbat ís termelhet az amatőr munká-
jánál, de a művészetet magát mégis csak azok tisz-
telik meg jobban, akik a csendes rajongás perceiben 
fordulnak feléje. Ezért szívében minden igaz művész 
holtáig amatőr marad. 

Maga ez a megoszlottság is, hívatásos és nem 
hívatásos művészekre, csak újabb keletű. Alig több 
száz esztendősnél. Valaha minden ember művész volt 
ünnepnapokon. Hétköznap fogta az eke szarvát, vagy 
kalmárkodott, avagy páncélba öltözött és verekedett, 
de napnyugta után és ünneplő köntösben megfinomo-
dott és elmélyült abban az áhítatos fúrásban-faragás-
ban, pepecselésben, muzsika-próbálgatásban és vers-
faragásban, melyhez a hajlandósága vitte. Az emberi-
ség nyersebb és naivabb volt. A görög hős nemcsak 
pásztorkodott és hadvezérkedett, hanem a pajzsát is 
maga kovácsolta csodás mívű remekké. A lovagkor 
trubadurja nappal szaracénok vérét ontá, de éjszaka 
gyönyörű szerelmes versekkel hódolt a világ szépsé-
geinek, és a renaissance piktorai közül nem egy, 
amellett hogy festő, kitűnő szobrász, építész, ipar-
művész, csendes álmodozó, hatalmas terveket szövő 
és végrehajtó technikus és lázasan szép levelek írója 
is egyben. Csak az újkori városi élet, az ipar fellendü-
lése, a polgári rend erőrejutása szorította rá a művészt 
is, hogy ipart csináljon abból, ami csaknem minden 
embernek szunnyadó képessége : a művészi alkotás-
vágyból. A művészet, mely azelőtt arisztokratikus 
kedvtelés volt, elnyárspolgáriasodott. A jólét anyagi 
lehetőségeit nyújtá, tehát vetélkedés lett a kultuszból. 
És a régi, nagy, egyetemes művészet, mely szinte 
religiója volt az egész emberiségnek, csak a népművé-

szetben hagyott nyomokat. Parasztemberek és asszo-
nyok naiv és színes kézimunkájában, varrott és hím-
zett szöveteiben, vert és horgolt csipkéiben, faragott 
fáiban és agyagmunkáíban, muzsikáló és verselő 
ritmíkájában. És még valamiben. Ama naiv lelkese-
désben, amellyel a városok iparos társadalmában 
dalárdístává, műkedvelő színésszé, sőt népszínműíróvá 
is képezik magukat Hans Sachs utódai. Vétek volna 
ezt a fogékonyságot kigúnyolni. Sőt inkább 1 . . . 
El kell mélyíteni és nemesebb feladatokra terelni. 

E zakatoló és gyári munkában elkoptatott élet 
ugyanis sóvárog valamely nagy művészeti egység 
után, hajszolja az egyéniségnek értelmi és érzelmi 
tökéletességét és a kor lelke szinte sóhajt az üdülés 
után. A század irányzata tehát éppen arra utal, hogy 
neveljük az amatőröket, nem hogy elriasszuk. Ruskin 
és Tolsztoj óta egy sereg olyan kiváló esztétikus, 
mint Schulze-Naumburg, Muthesius, Lux mutatta meg 
a világnak, hogy a szépnek kultusza nemcsak elvont, 
önmagáért élő fogékonyság, de számokkal ís kifejez-
hető erősödése a közvagyonnak. Az első gyönyörű-
ségek, amellyel egy ember az ablakába rakott virá-
gokat vagy szépen rajzolt képeskönyvét nézi, már 
magukban rejtik a művészetnek későbbi élvezőjét s a 
jó képeknek, a szép lakásnak, a lebilincselő tájaknak, 
az ízléses öltözeteknek és ékszereknek leendő fogyasz-
tóját. Az embert meg kell tanítani rá, hogy a jó és 
célszerű anyagokat, a gyengéd vonalakat, a biztos 
szerkezetet, a finom hangulatokat és intim színeket 
élvezni tudja s ennek csak egy biztos módja van : 
ha maga is gyakorolja magát bennük. 

Maguk ex offo művészek természetesen igen 
gyakran megnehezítik az amatőrnevelés útját. Mikor 
néhány évvel ezelőtt az amatőrfényképezés egyszerre 
hatalmas lendületre jutóit, a hívatásos fényképészek-
ben feltámadt a kenyérféltés gondolata. És ma ? Úgy-
szólván már együtt dolgoznak az amatőrökkel. A mű-
kedvelőktől új formákat, új beállításokat, új tárgyak 
hatásait kapták, új technikai eljárásokat, mint a 
platinotípiát és a gummínyomást, amelyek ennek az 
iparnak eladdig merev sablonjait egyszerre a régi mű-
lapok utánzásának finom esztétikájával frissítették fel. 
És maguk a fényképészek legjobb tanúi, hogy az 
amatőrök elszaporodása nemcsak hogy nem ártott a 
hívatásos fényképész keresetviszonyaínak, hanem inkább 
növelte a közönség fogyasztóerejét. Szakasztott ugyanaz 
a jelenség ez, mint amely pár évtizeddel ezelőtt a 
britt szigetvilágban zajlott le, mikor a könyvművészet 
újhodott meg az amatőrök kezén. Abban a praeraffaelita 
társaságban, melyben úgyszólván minden ember nem-
zetgazda, festő, iparművész, poéta és agitátor volt egy 
személyben, kezdették el Ruskin, Rossettí, Morris, 
Burne-Jones, Walter Crane a maguk és a mások írta 
könyveket a könyvdísz minden ékességével, a vonal-
nak minden poézisével telehinteni. A régi renaissance 
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* Mutatvány szerzőnek A G y e r m e k című s a Franklin Társulat kiadásában megjelent kétkötetes 
művéből. 
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technika egyszerűbb eljárásaihoz s újra élesztői lettek 
a könyvillusztrációknak, a fametszetek bibliás szépsé-
gének, az iniciáléknak, a gótikusán ódon betűknek, a 
fejléceknek és záródíszeknek s megmutatták, hogy a 
papíros- és a bőrkötés, mely a régi kódexeket oly ünne-
pélyesekké tette, ma ís csodás hatást kelt, ha anyaga 
nemes. Amatőrök és bibliofilek elmélyedő szeretete 

N. volt tehát a megindítója annak a virágzó műíparnak, 
mely ma már az egész kontinensen a technikailag 
remek könyvek áradatát veti a könyvbarát asztalára. 

Mert az amatőrt épen az teszi szociális értékűvé 
és hasznossá, hogy ideje, alkalma van elmélyedni a 
régi stílusokban s megindítani az újat. A külön-
leges finomságok élvezése, a különleges zama-
tok iránt való fogékonyság jellemzi őt. Német-
országban ismerték fel először az amatőrök ebbeli 
készségét és nevelésüknek, szervezésüknek, egyletekben 
való csoportosításuknak e helyes felismerés adta meg 
az alapját. 

Egy kiváló gyakorlati esztétikus — Lichtwark 
Alfréd a neve — ért el legkülömb eredményeket az 
amatőrök nevelésével Hamburgban. E vidéken, tudjuk, 
a virágzó ipari és kereskedelmi élet s másfelől a 
hagyományok gazdagsága valami szokatlan fogékony-
ságot ébresztett az emberekben az esztétikai kultura 
minden ága iránt. Itt van ma legerősebb talaja az 
okos, modern és művészies nevelésnek, Líchtwark fel-
olvasásai, iratai a fajnak e lappangó készségét elmés 
és praktikus művészeti tevékenységre utalták. 

Ő mindenekelőtt a szépnek elemi kultuszára 
nevelte embereit i a virágok szeretetére. Azon egyszerű 
tarka és kellemes virágok szeretetére, melyek fenn 
északon a tengerparti tiszta házikóknak évszázadok óta 
bájos díszítői. Ezzel együtt járt maguknak e házak-
nak megfigyelése, rajzolása, a népművészet dekorativ 
elemeinek ellesése és a régi egyszerű élet típusainak, 
egy-egy bárkának, egy-egy dűlt parti háznak, egy 
nyájasképű halásznak csendes rajzolgatása. Ezt a 
szót t „Heimatkunst" csak a német fül érti meg egész 
szépségében, mert ebben benne van minden eltünedező 
patriarchális művészetnek megóvása az enyészettől. 
A virágok ápolásával együtt járt azután alkalmas 
vírágpoharak rajzolása, készítése, továbbá ízléses virág-
cserepek gyártása, természetesen a régi fazekasmester-
ség remekeinek felélesztésével. Majd jött a fényképezés 
felkarolása, sok kiállítással. Azután a könyv művészies 
dekorálása. A társaság tagjai Írták e könyveket, több-
nyíre elbeszéléseket, verseket, visszaemlékezéseket a város-
nak és környékének életéről, más tagok pedig illusztráció-
kat készítettek hozzájuk. E könyvek, melyek könyv-
kereskedőhöz sohasem kerültek, felébresztették a ritka 
és ízléses könyvnek gyűjtési szenvedélyét s gazdag és 
előkelő mintákat nyújtottak a könyvkötő-műipar 
felfrissüléséhez is. A litográfiákat, az exlibriseket, az 
olvasójegyeket, a reklámképeket és plakátokat ís bevon-
ták a műbarát gyűjtőterületébe s a művészies sok-
szorosítóipar szeretete szinte szükségessé vált. Kiállí-
tások és jutalmak táplálták e szeretetet. 

Ez a példa, melyet eredmények igazolnak, az 
amatőr-nevelésnek didaktikája. A legegyszerűbből kell 
kiindulni s így haladni az összetettebb művészi igények 
irányában. A lélek legprimitívebb művészi érdeklődése 

talán : a természet valamely naiv szépségében való 
gyönyörködés. Avagy s a gyűjtő-szenvedély felkeltése, 
néhány ízléses képes lappal, egypár szép könyvvel, 
vignettával. A második lépés, mikor a bontakozó 
megértés maga is termelésre vágyódik, mikor utánzó 
hajlama feléled és amit érez, azt a szavak vagy a 
vonalak nyelvén akarja kifejezni. S innen kezdve a 
nevelőnek csak egy feladata lehet : folyvást az ízlésnek 
országútján vezetni az ő amatőrjét. Ez pedig annyit 
jelent, mint elsősorban arra ügyelni, h o g y a k é z i -
m u n k a n e h a s z o n t a l a n s á g o k b a n m e r ü l -
j ö n ki, h a n e m v a l a m i g y a k o r l a t i c é l l a l 
l e g y e n e g y b e k ö t v e . Olyasmit alkotni, ami a 
szemnek szép s aminek láttára sohase kelljen kérdezni, 
hogy mirevaló ez. Olyasmit, amivel megajándékoz-
ván felebarátunkat, ne találjon otthon belőle már néhány 
tucatravalót. 

Az az idő tehát, amelyet az amatőr-élet nomád-
korának lehetne nevezni s amely lakásunkat egymillió 
kanapépárnával, virítóan hímzett órapapucsokkal, kacér 
kefetartókkal, kenyérbélből készült Pilátus-szobrokkal 
és női hajból font Waterlooi ütközetekkel díszítette, 
hála istennek, elmúltnak tekinthető. Valamint el fognak 
tűnni az üveggyöngyfüzér és fílígránművészet csodái 
is. Mert a jól nevelt amatőr meg fogja ismerni ké-
pességei határait, irányát, nem fog a mesteremberek 
munkájába kontárkodni, hanem egyszerű és nyugodt 
ízlését fogja új formákban érvényre juttatni. S meg-
marad annak, amire arisztokratikus származása és 
neve kötelezik : a művészet szeretőjének. Szeretőknek 
pedig legelső kötelességük, hogy tartózkodók és ízlé-
sesek legyenek. 

-JLÜLDNFBLÉÍÍ. 
AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT HÁZA. Régi 

>• vágya a magyar iparművészet barátainak, hogy 
az Orsz. M. Iparművészeti Társulatnak legyen meg a 
maga háza. A Társulat vezetősége négy év óta állan-
dóan napirenden tartja a kérdést, eddig azonban még 
nem találta meg a kedvező megoldáshoz vezető útat. 
Újabban sürgető lépéseket tett a kormánynál és a fő-
városnál s azt az ígéretet kapta, hogy e kérdésben 
nemsokára szaktanácskozmányt hívnak egybe, melyen 
a társulati ház, illetőleg árucsarnok megvalósításának 
módját vitatják meg. 

Hogy mennyire visszhangra talál szélesb körökben 
is a Társulat törekvése, azt élénken világítja meg a 
Budapesti Hírlap december hó 22. számában megjelent 
cikk, amelyet egész terjedelmében itt közlünk ! 

Nemsokára megérkeznek az Iparművészeti 
Múzeum japán kiállításának anyagát magában foglaló 
ládák s hozzáfognak ennek a kétségtelenül érdekes 
és tanulságos látványosságnak rendezéséhez. Kevesen 
tudják azonban, hogy a japán kiállítás megnyitása 
végét jelenti egy színmagyar kiállításnak. Egy kiállítás-
nak, amelynek sohasem volna szabad megszűnnie. 


