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parművészeti tárgyak lu-
lajdonképpcn nem is ille-
nek múzeumokba : az a 
hivatásuk, hogy használ-
juk őket. Székeken ülni 
kell, szekrényeket nyifni-
csukni, szőnyegeken járni 
kellene, porcellánt kéz-
ben forgatni, kehelyből 

inni. Vifrinák üvegei előtt sóvárogva hiába 
legeltetjük szemünket a gyöngéd kezet igénylő 
drágaságokon ; a kirakatban felhalmozott ék-
szer vagy üveg vagy kelme úgy hat, mint 
az oroszlán az állatkertben : elveszítette ter-
mészetadfa talaját. Ezt érezték azok, akik — 
mint Hagenbeck a maga fenevadjait — az 
iparművészeti tárgyakat vissza akarták állí-
tani a maguk természetes környezetébe, azaz 
„stílszerűen" rendeztek be szobákat gótikus, 
reneszánsz vagy bárok módra. Azonban lakó-
szobákból álló múzeumok fán még kellemet-
lenebbül hatnak, mint a raktárhelyiséges mú-
zeumok. Nemcsak, mert „a kiállított tárgyak-
hoz nyúlni tilos", de azért is, mert az ügy-
gyel-bajjal összeállított szobákból éppen a 
lakályosság hiányzik teljesen. 

A hageni Folkwang-múzeum, mely képző-
és iparművészetet ölel fel, a problémát más-
képpen igyekszik megoldani. (Az épület 1902-
ben készült el ; van der Velde emelte a maga 
kissé puhányos ízlésével.) A tőkeanyag ere-
detileg magángyűjtemény : japáni művészet, 
délifengeri primitívek, egynéhány egyiptomi 
szobrocska stb., iparművészeti tárgyak az 
európai kultúra nyolc utolsó századából ; 
modern francia s némel képek, modern s 
rokokó-porcellánok : semmiből sem sok, de 
a legfőbb igaz ízléssel megválogatva. 

A „stílus" fogalmát nem a történész ké-
nyességével fogják fel a múzeum rendezői : 
az kerül egy helyiségbe s egymás mellé, ami 
éppen összeülik. Minden terem vagy fülke 
elejétől fogva múzeumnak volt berendezve. 
A vitrinák egy életet élnek a falakkal — az 
iparművészet tárgyai a képekkel és szobrok-
kal. Az állandó berendezés (a falak, lámpák, 
szekrények, pamlagok összessége) ezzel ki-
lépeti passzivitásából, semlegességéből és 
diszkréten ellensúlyozza a kiállított tárgyak 
hatását. Zavartalan összhang létesítése: ez 
a cél ; ha nem érték el teljességgel, úgy 
annak nagyrészt a tervező művész az oka. 

De kétségtelen, hogy a múzeum a legbarát-
ságosabbak egyike : intim és mégis nyilvá-
nos jellegű, lakályos és mégsem lakásszerű. 

A Folkwang-múzeum elve mégsem veszély-
telen az olyan intézeteknél, melyek, mint a 
fenti is, hivatottak mindig új és új anyag fel-
vételére : a fáradságosan létrehozott egyen-
súly berendezés és kiállított tárgyak közt előbb-
utóbb fel kell hogy bomoljék. 

Annyi azonban bizonyos, hogy a „neutrá-
lis" környezet semlegességes gyakran inkább 
ellenséges érzelmű és pártatlan lustaságával 
megfosztja a műtárgyat a maga sa já tos tenden-
ciájának kiélésétől. Teszem : egy bárok angyal-
faszobor tompaszürke falon úgy fog meg-
akaszfatni zúgó röptében, mint ahogyan a 
száguldó gépkocsi akadhat meg a kátyúban. 

Egynéhány modern kiállításon azonban már 
próbálkoztak olyan módszerrel, melynek ható-
erejét még megközelítőleg sem aknázták ki : 
tetszés szerint felállítható falhátterek alkal-
mazásával . De mennyit lehetne még elérni 
színes és különböző anyagú kárpitok alkal-
mazásával, mennyit a világítás helyes veze-
tésével I A díszítőművész számára itt pompás 
új munkatér nyílhatna. Talán a lérszűke, illetve 
az anyag bősége, melyet a nagyobb múzeu-
mok legtöbbje megsínylett, mégsem akkora 
akadály, mint első pillanatban tetszik. Első-
sorban tisztába kell jönnünk azzal, hogy e 
műtárgyak elrendezése pusztán tudományos 
szempontokból — mely elv nagyjában ma 
még mindig érvényes — legalább is a nagy 
művészekkel szemben vétkezés. Műgyüjfemé-
nyek feladata volna a műtárgyakat olyképpen 
bemutatni, hogy azok a maguk teljes művészi 
tendenciájában érvényesülhessenek. Azért ta-
lán minden múzeumban keresztül kellene vinni 
azt az elvet, hogy a legértékesebb műtárgy-
csoportokat felváltva megfelelő termekben, 
megfelelő díszítéssel állítsák fel, a többit 
pedig meg kell hagyni a maga tudományo-
san megokolt helyén. 

Kétféle művész van. Egyesek hozzák a fele-
letet, mások pedig a kérdést. Meg kell állapíta-
nunk, hogy kikhez tartozunk, azokhoz, kik 
válaszolnak, vagy a kérdezőkhöz. Mert az, aki 
kérdez, nem lehet egyúttal a választ adó. Vannak 
művek, melyek várnak s amelyeket sokáig nem 
ért meg senki. Mert megadják a választ oly kér-
désekre, amelyeket még nem vetett föl senki. Mert 
a kérdés sokszor a válasz után jön. Wilde O . 



g m g f f m j u n o u WM j wui u «s/i u m j i m j irwks t > u n - i i f t ^ . n j ^ n r o j i • ^ . x r m a i r w b j i 

TEMPLOMOS MŰVÉSZET 
SZABLYÀ-FRISCHAUF FERENC MŰVEIHEZ 

ÍRTA MARGITAY ERNÓ 

mezején hatalmas 

sztendőkkel ezelőtt a Mű-
csarnok helyiségeiben szo-
katlan kiállítás nyilt meg. 
Egyházművészeti kiállí-
tásnak nevezték s egyes 
jelenségektől eltekintve, 
szomorú bizonysága volt 
annak, hogy ugyanakkor, 
amikor a művészet egész 
fejlődés indult meg, a 

templomos művészet a végtelenségig lerom-
lott, annyira lesülyedt, hogy úgyszólván el-
vesztette művészeti jellegét. A kiállítás nyo-
mában elhangzott kriíika, a dolgok mélyére 
nem tekintve, azzal az egyetlen okkal intézte 
el a modern egyházművészet siralmát, hogy 
a katholikus egyház ma nem törődik a mű-
vészettel s azok, akik hivatva volnának 
templomok emelésére, berendezésére s a kegy-
szerek ajándékozására, nem ismerik, nem sze-
retik a művészetet. A bírálat visszasírta a 
mecénás pápákat, egyháznagyokat, s ezek után 
a magyar templomos művészet ügye ismét 
feledésbe merült. Az igazság azonban nem-
csak ez. A hanyatlásnak oka a megváltozott 
viszonyokban, a papirend nevelésében s a 
modern építőművészet forrongásában is rejlik. 

Ha valaki csak felületesen foglalkozik is 
az egyházművészet kérdésével, a történelem 
kapcsán megállapíthatja, hogy a templomos 
művészet hol hanyatlik, hol emelkedik, aszerint 
amint a kereszténység elfordult a világ hiúsá-
gaitól s a földi életet siralomvölgynek nézte, 
vagy megtelt azzal a vággyal, hogy a vallás 
a maga hódító pompázó erejében mindene-
ken úrrá legyen. Ahogy ez a két irány vias-
kodik egymással, úgy alakul a művészet, s 
az őskeresztények komor alakjaitól kezdve 
a reneszánsz pápákig s azoktól folytatólag 
a mai napig ezen az alapon feleletet kapunk 
az egyházművészet fejlődésére. Tűnő korok 
folyamán megváltozott az egyházi szertartás, 
mint ahogy a szegény, üldözött egyházból a 
diadalmas egyház világot átölelő ereje kelet-
kezett, s a művészet a változásokat hűsé-
gesen mutatja. A katakombáktól a Szent 
Péter-templomig nagyon, nagyon hosszú út 
vezet. És kellett hogy vezessen, mert fejlő-
dés nélkül nincs élet. A kereszteshadjára-
tok, a pápák világi hatalma, az egyházi 
vagyon felhalmozott tömege, a hit mellé sora-
kozó világi nagyok ereje természetszerűleg 
szárba szökkenti a templomok művészetének 
virágát. Előbb a papok, szerzetesek, a művé-

szet művelői és terjesztői, később a profán 
művészek legkiválóbbjait foglalkoztalják a 
mecénások, akiknek nemcsak hatalmuk és 
vagyonuk van, de teli van a lelkük a művé-
szet, a csillogás, a pompa szeretetével. Ter-
mészetes, hogy mindezt az egyházművészet 
alkotásaival bizonyíthatjuk. 

Amikor azonban az élet folyása száz ágra 
szakad s a művelődés óriásivá tágult terü-
letén a vezetés szükségképpen a világiak 
kezébe kerül, amikor az egyház kebelében 
szakadások történnek, meggyengül a külső 
hatalom és szűkebb körbe szorul a birtoklás, 
amikor a régi mecénások helyére a tömeg 
jut, amelynek ízlése, művészettörténeti tudása 
nincs, akkor az egyházművészet sülyed, mert 
hiányzik a felvirágzását segítő, szolgáló kéz. 
A művészek a tömegek ízlésének szolgála-
tába állanak s mert a tömegek lelki életének 
vezetőiből hiányzik a kellő művészeti tudás, 
a gyáripar — amely többek közt a szocializ-
musnak is szülőanyja — a templomok mű-
vészetére is ránehezedik, és templomokat 
fenntartók primitív szükségleteit talmiművészet-
tel, hamis anyagú, hitvány utánzatokkal fe-
dezi. így lehetett csak, hogy nagyjában a 
a ma egyházművészetének fogalmát bátran 
helyettesíthetjük a templomépítési és beren-
dezési üzlet szomorú valóságával. 

Említettük, hogy a művészet hanyatlásának 
okát a papirend nevelésében s a modern 
építőművészet forrongásában is látjuk. Nem 
szeretnénk, ha félreértenének, de a kolostori 
művészet egykori megalkotói s a modern 
papság művészi nevelése között — a maiak 
hátrányára — óriási a különbség. Abban a 
régi időben a pap nemcsak lelkivezetője 
volt a rábízott népnek, de tanítója és mes-
tere a zenében, az építésben, festésben, szob-
rászatban, ők rajzolták, írták a könyveket s 
mindez nem volt tilos s mindez nem ártott 
az egyház tekintélyének, mint ahogy soha-
sem ártott az, ha bölcsebb, jobb és tanultabb 
többemberek a gyengék, tudásra szomjasak, 
vezetésre szorulók állandó támogatására van-
nak. Ha a tudásuk, a képességük alapján 
vezetésre tényleg hivatottak, akkor a maguk 
megfelelő helyét jogosan követelhetik. A kér-
dés azonban ezek után az, vájjon a fiatal 
papságot nevelik-e művészetre, van-e a modern 
magyar egyházművészet fanatikus harcosán : 
Fieber Henriken kívül, aki megérti, átérzi a 
lelkipásztorok jövendő generációja művészeti 
nevelésének óriási fontosságú kérdését? 2 7 3 
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Úgyszólván ezen fordul meg a modern egy-
házművészeí egész jövendője s ínég azon-
felül is sok minden. Mert ugyebár minden 
intézmény csak nyer erejében, ha mentől 
több fegyvert vihet a küzdelembe s a művé-
szet a ma életében még a legalsóbb nép-
rétegekbe is beszivárog s a benne rejlő 
szépség apránként megváltoztatja, megneme-
sífi a nyers ösztönök egész tömegét. Ha rég 
porló egyháziak nem szerették volna a művé-
szetet, vájjon volna-e ma művészet és nem 
volna-e csonka az emberi művelődés magasba 
emelkedő tornya ? Elszomorodunk, ha végig-
nézzük a ma épített templomok legtöbbjét. 
Rideg, lelketlen utánzása az utolsó padig 
valamely letűnt kor stílusának, ahol a mester-
emberek a sfílustisztaság nevében nem életet, 
de halált hirdetnek s azt bizonyítják be 
az egyháziak jóhiszemű segédletével, hogy 
az egyház kapcsolata 
a modern élettel meg-
szűnt, ami pedig nem 
igaz. Mintha bekötött 
szemmel ődöngené-
nek azok, akiket illet 
s nem látnák, hogy a stí-
lusok egymásba kap-
csolódó láncszemként 
váltják fel egymást, 
hogy nem megállást, 
de folytonos fejlődést 
hirdetnek s hogy ter-
mészetes fejlődésüket 
megakadályozni nem 
lehet. Nem gondol-
koznak el azon, hogy 
íme a gótikus templom 
rejtelmes félhomályá-
ban bárok oltár vo-
nalain játszik az em-
pire gyertyatartók szö-
vétnekének fénye s 
hogy a miséző pap 
magasra tartott kezé-
ben modern monstran-
ciában pihen az Úr 
teste. A sfílustisztaság 
félreértett áligazsága 
megölte volna magu-
kat a stílusokat s ki- y 
csavarta volna művé-
szek alkotó kezéből a 
szerszámot, amellyel 
a templomosművészet 
annyi csodaszép ter-
mését ajándékozták 
nekünk. Mert mi a 
s t í lus? Egyes korok 

emberei életének tel- S z a b l y a - F r i s c h a u f F e r e n c : 
. . A nor incse i r. k. t e m p l o m 

jes megnyilatkozása S k e r e s z t e l ő m e d e n c é j e . 

mert ez, megújhodik, mint ahogy az egyes 
ember földi élete folytatódik gyermekeiben, 
unokáiban, minden ivadékában. 

A modern egyházművészef megteremtésé-
nél az építőművészet forrongása egyik legna-
gyobb nehézségünk s a kísérletek alapján 
érthető, hogy látszatra a konzervatívoknak is 
van valami igazuk. Ám itt újra csak a stílu-
sokra kell utalnunk. Azok máról holnapra nem 
keletkeztek és nem teremhetnek. És kétszere-
sen féltő gonddal kell kezelnünk a templom-
építés nagy problémáját. Száz meg száz esz-
tendőre épülnek s így, aki hozzájuk nyúl, az 
vérbeli művész legyen. Mert ki a megmond-
hatója, hogy hány ezer meg ezer kísérleten 
keresztül jutott oda a gótika és a reneszánsz 
vagy bárok, amíg templomokat építhetett s 
hány ember verejtékes küzdelme hozott létre 
egy-egy lakatot, kilincset, rácsot, ablakmegol-

dást, tetőszerkezetet, 
amíg teljes ragyogá-
sában állhatott, hogy 
csak egyet mondjunk, 
a milanói dóm, amely 
gót csipkerengefegé-
vel akkor épül,amidőn 
egyébként a rinasci-
menfo házait és palo-
táit emelik. Az egyház-
művészetben is igaz 
az a tétel, hogy min-
den építés alólról fel-
felé történik s így a 
használati cikkek özö-
nét kell elsősorban 
széppé, művészivé ten-
ni. Ez azonban távol-
ról sem jelenti azt, 
hogy modern templo-
mot ma nem emelhe-
tünk, hisz erre külföl-
dön is, nálunk is elég 
példa akad. Egyedül 

» az a fontos, hogy aki 
mihez nyúl, ne kon-
tárja, de művésze le-
gyen annak. 

A nálunk megindult 
fejlődésnek eddig is 
van néhány nagyon 
finom, biztató meg-
nyilvánulása. Alapjá-
ban véve két irány 
küzd egymással. Az 
egyik, mely érvényesí-
teni akarja a művész-
nek azt a természetes 
jogát, hogy kifejezője 

F r a n z S z a b l y a - F r i s c h a u f : I e e v e n kora eszme-
T a u f b e c k e n der r. k. Kirche . ? / , . . 
in N ő r i n c s e . világának és mondani-
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valóját nemzetének, fajának formanyelvével 
mondhassa el. A másik szigorúan alkalmaz-
kodik ismert és megállapodott stílusokhoz s 
ha kell az olasz reneszánszot, ha kell a 
középkor formafrazeológiáját fogadja el a 
kifejezés eszközéül. Ez előbbinél inkább érvé-
nyesülhet a nemzeti akcentus, ezért erősebb 
egyéniségű művészek — ha a feladat meg-
kötöttsége őket nem feszélyezi — ezt választ-
ják. Az egyház sem kívánhatja és nem is 
kívánja a letűnt századok művészetének szol-
gai utánzását, hanem egyaránt tért enged a 
jelenkor szellemének és a nemzeti sajátos-
ságoknak. Az egyház szertartásszabályainak 
szemmelíartása mellett szabad a művész keze, 
az a kéz,amely kulturáltságánál fogva nem sza-
bad, hogy nálunk egyéb legyen, mint művelten 
magyar. Ezekre a törekvésekre például szolgál-
hatnak a Szablya-Frischauf Ferenc itt bemuta-
tott művei. Csupán töredékei a művész — 
háború folytán megakadt — munkásságának, 
de így is végtelenül tanulságosak. A feladata 
az volt, hogy egyszerű falusi templomba 
oltárt, padokat, szószéket, keresztelőmeden-
cét, gyóntatószéket, imazsámolyt, rácsot állít-
son. Szerény eszközökkel művészi munkát 
végzett. Anyagát, a fát teljesen átérezte s 

formában, színben magyar zamatot vitt belé. 
Ez azonban természetes. A művészek min-
den alkotásában önkénytelenül is benne van 
a nemzeti vonásból valami, amelyek halmaza 
idővel nemzeti művészetet teremt. Végered-
ményében minden út ide kell hogy vezessen, 
épp úgy, mint ahogy ugyanaz a növény külön-
böző országok talajába ültetve, ha lényegé-
ben ugyanaz is, de mégis átváltozik. S a 
Szablya-Frischauf munkáit vizsgálva, nemcsak 
a most elénk került, az 1913. évben megvalósult 
nőrincsei vagy galgamácsai templomberen-
dezési tárgyakat, de a művésznél kivitelre 
váró vagy félig kész terveket nézve, modern 
templomos művészetbe vetett bizodalmunk 
megerősödik. A mezőkövesdi gimnázium kápol-
nájának terve, a Regnum Marianum kőoltára, 
a Temesvárra tervezett gótikus faoltár, mon-
stranciák finom ötvösműve csupa Ígéret. És 
valamennyi annak bizonysága, hogy sablonos 
portékákkal szemben diadalmaskodott a művé-
szet. A művészet, amelyben szív és lélek, 
tehát jóság, nemesség lakozik, két olyan 
tulajdonság, amely nélkül sem ember, sem 
holt anyag nem lépheti át templomok küszö-
bét. Ahol átlépte, mindenütt méltatlan volt és 
méltatlan marad a helyhez. 

MAGYAROK KÜLFÖLDÖN 
írta NÁDAI PÁL 

1. PÁL HUGÓ 
o o 

j|t évig vagy tovább szövi 
a fiatal magyar itthon nap-
nyugati álmait, míg egy 
végzetes órán Oberon 
sípját hallja és kiszalad 
Berlinbe, Párisba vagy 
Londonba. Podgyásza 
aligtöbb mint néhány váz-
lat, csataterv, groteszk 

kőpaloták, függőkertek közepén piros már-
vány villa, jobbadán szénnel felrajzolva. Pil-
langó módjára száll ki a magyar kaptárból 
a magyar művész. Mögötte a múltja : sok 
álom, előtte a jövő: zsibongó nagyvárosok 
sok üres telekkel ; nagy mulatók ásító lentiek-
kel ; fehér falak és kongó lépcsőházak ; tö-
mérdek sivár gazdagság, melyet művészettel 
kell telerakni, elkápráztatni, magunk alá gyűrni. 
É s mikor kiér a rendeltetési állomásra, meg-
hökken. Látja a mult értékeit, a szorgalom 
kertjeit, a művészet verejtékezését és a ge-
niek iskolapadjait. S egy bús sóhajtással 
hozzáfog a nehezebb úthoz, a műhely vér-
tanuságához, a koránkeléshez, az integrál-
számításhoz és az oszloprendekhez. Álmai 
kicsiny bőröndjét azonban mindig magánál 

tartja. Öt éve már vagy hat éve, hogy egy 
fiatal magyar művész : festő, grafikus és 
karrikatúrarajzoló kikerült innen Berlinbe, hogy 
vágyai sólyomszárnyán szálljon az építészet 
géniuszához. Pál Hugó művészetében, mely 
egy fél évtized alatt bontakozott ki odakünn, 
egyesült ez a kettő : az álomlátás a technikai 
rutinnal. Építészetén, belső architektúráján első 
pillanatra megérezni, hogy egy olyan faj lel-
kületét vitte magával, mely szereti a könnyű 
játékot, a szép ellágyulást, a pillangóerénye-
ket. De van benne egy biztos megalapozott 
építőmesterségbeli tudás is, logikával és 
konstruktív egyszerűséggel gondolkozik. Jel-
legzetes volt már az első berlini munkája is 
ebben a tekintetben : a Márványház-mozgó 
a Kurfürstendammon. Kifelé az utcára nézve 
nyugodt, meglepően szolid homlokzat, benn 
a térkihasználás nagy fölényessége mellett a 
legapróbb részletig menő gondosság a cél-
szerűségben, a mulatóhely igényeiben. De 
azonkívül : a romantikának egy sajátos épí-
tészeti megnyilvánulása mennyezeten, üvege-
ken, lámpákon, színes selymeken. A hozzá-
értőket elragadtatta, a moziközönséget sej-
telmes hangulatba ringatta az a félig futurista, 
félig indo-perzsa berendező hangulat. _ 
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