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MI KÖVETKEZZEK? 

IRTA KORONGHI LIPPICH ELEK 
Merán, 1920. február 15. 

Terkesztő barátom ismétel- Fülorvos, gégespecialista, gyomortudós, 
ten követeli tőlem, hogy állatfestő, arcképfestő,, kisplasztikus, nagy-
szóljak én is valamit, plasztikus, iparművész; impresszionista, 
Ö tudja, mért teszi. Azt expresszionista, kubista, dadaista, székláb-
kívánja : szóljak hozzá a faragó . : . ilyesmik jellemzik a modern 
magyar iparművészet pro- kultúrát. 
blematikus helyzetéhez. Ezzel a részletekbe való szétforgácsoló-

Mikor másodszor való dást kívánom, nagy, durva vonásokban 
szigorú unszolása verte fel az én távol érzékeltetni. 
magányom csöndjét, ugyanakkor érkezett Fülzúgás miatt elküldenek minket fül-
hozzám olasz, francia, svájci ujságlapoknak orvoshoz. A fülorvos neki lát, hogy a 
az a híre, hogy a magyar békedelegáció fülünk csodafinom szerkezetét mindenféle 
átvette Párisban a békeszerződés ilyen szurkáló drótokkal és masszáló gépekkel 
meg ilyen szövegét. Egyszerűen, szürkén addig „kezelje", amíg végül is belerokkan 
jelentik ezt az idegen újságok, a lelki hallásunknak a gyönyörű csodaműve. 
érdeklődés legcsekélyebb tünete nélkül. És Holott mindeddig semmi baja sem volt a 
én mégis megszédültem a hírtől, néhány fülünknek, mert a zúgását előidéző ok 
pillanatra köd ereszkedett a két szememre, nem benne, hanem valahol másutt, az 
szívem a torkomban kezdett lüktetni s általános vérkeringésünkben talán, avagy 
időbe telt, míg a borzalmas valóságnak talán csontrészeink akusztikai elváltozá-

I föléje emelkedhettem. saiban lett volna megtalálható, ha a fül-
Azt m o n d o m : föléje emelkedhettem a speciálista láthatná a fától az erdőt és 

| borzalmas va ló ságnak . . . Aki — mint én — fültől az emberi drága életet. Ő elszige-
f hisz egy bölcsen rendező isteni egységes telte magát a saját szűk kis portáján, s 

Í tervben, annak egy kis küzdelem után ami azon kívül van, a többivel, a nagy 
. végre is sikerül föléje emelkednie a tör- egésszel, az ő felgyülemlett speciális 

ténéseknek, de minél inkább föléjök emel- dolgai, később pedig már az összszűkült 
kedik, mikor fölülről lefelé tekint a lélek, szemlélete miatt épp úgy nem foglalkoz-
annál nagyobb együttességben szemléli a hátik, mint ahogy a széklábfaragó nem 
dolgokat és az életet, annál teljesebb egy- foglalkozhatik magával a teljes székkel, 
ségben a részleteket. annál kevésbé az egész szobaberendezés 

A fölemelkedés e most való fájdalmas, szoros gondolatával; mint ahogy a pénz-
szent óráiban — természetszerűleg — én ügyi miniszter egy összefoglaló egységes 
is nagyobb egységben látok mindent és nem nagy Eszme híján nem tekinthetné át a 
tudom az óriás egységből különválasztani nemzeti lét feltételeinek és lehetőségeinek 
az iparművészet ügyének piciny részletét, együttes egészét; mint ahogy a biológus, 

j Hiszen egy nemzet életében annyira ki az emberi test sejtjeit, avagy parazitáit, 
összetartozik minden egy a mással, mint az ő tenyészetök és szokásaik szerint bár 
akár a saját testünk csekélyebb szerveze- imponálóan ismeri, de az előtt a kérdés 
tének egységében. Mikor erőszak minket előtt, hogy voltaképen mi is az az élet ? 
víz alá nyomkod, olyankor egész földi értelmetlenül áll meg. Vannak kémikusaink, 
létünk együttesen van halálveszedelemben, kik bár kitűnően ismerik az alapanyagokat, 
gyomrunk, májunk, idegrendszerünk és az az anyagok kémiai viselkedését, de hogy 
esztétikánk, együtt és egyaránt. Hogyan voltaképen mi is az jf anyag , iránta még 
juthatna olyankor eszünkbe, hogy: ment- csak nem is érdeklődnek. Csillagászok 
sük tehát hamar — az esztétikánkat! ? vannak, kik a leghóbortosabb üstökösök 

Nagy veszedelmek arra valók és azért megjelenését is könnyed bájjal tudják jó 
szükségesek, hogy a részletekbe szétfősz- előre egész pontossággal kiszámítani, ellen-
lott figyelem ismét visszatérjen a nagy ben még a saját rendes kis planétánk szár-
Egységbe. mazásának vizsgálatában is ijedten állanak 

meg az — ős ködnél. A politikus fantáziája 
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megtorpan a maga szakjának a szűk hatá-
rainál s ha széles körű a politikus, akkor 
az állam rendjét, legszélesebb esetben a 
nemzetközi egyensúlyt tartja a legmaga-
sabb vezető gondolatnak. A szociális vizs-
gálódások megszülték a dr. Marx-féle pro-
letár elméletet, a Marxismus kifejlesztette 
legszebb virágát, a Leninizmust, — ennél 
tovább az „izmusok" az emberiség és 
a világegyetem boldogításában már alig 
mehetnek. Az exakt tudományok egyike 
sem akar másról tudni, mint a kísérleti és 
a tapasztalati módszerről, mást el nem 
ismer, mint amit érzékelhet; fönnakadt tehát 
egy részleten, a — matérián. 

Fönnakadás a matérián, hamar bele-
ütközés a korlátokba. Roppant haladás, 
ami azonban nem egyéb, mint roppant 
korlátoltság. Fejlődés, látszatra : a végtelen 
felé, lényegileg ellenben csak a közel kor-
látokig, amiket saját maga állított magá-
nak az útjába. Ez a mi korunk. 

Az emberiség minden óriási haladásával , 
nagyszerű modern kultúrájával megállott 
— az ős ködnél. Dehogy is állott meg! 
— belezuhant az ős ködbe. 

Ide juttatta őt a nagy Egységről tudni 
nem akaró részletmunka, az anyaghoz 
való hozzáragadás, a materiálizmus. 

De a modern civilizáció egy szakasza 
most véget ért. Felrobbant. Esztendők óta 
röpköd az első robbanástól keletkezett tűz-
vész vörös kakasa tetőről tetőre, országról 
országra, kultúráról kulturára s roppant 
detonációk mellett pukkan a légbe szilán-
kokban minden „vívmány" a nyugati fél-
teke összes tájain, Az a sok vívmány, 
melyet az emberi nem boldogítására hal-
moztak fel a kultúrák, robbanó matériának 
bizonyult. Elegendő volt egyetlen kis gyújtó 
szikra, hogy végezzen vele. Sok milliónyi 
embernek a teste véres cafatokká szag-
gatottan, megszámlálhatatlan boldog tűz-
hely, temérdek szorgalommal összegyűjtött 
vagyon, felfinomodott illatos jólét, illúzió, 
romok alá temetve tesz vallomást a pusz-
tulás végzetes nagyságáról. Egy évszázad 
munkájának eredményei íme percek alatt 
semmisültek meg. S egy-egy iiy perc a 
szenvedőknek — úgy-e? — örökkévaló-
ság. De a gondolkodónak alig egy pillanat 
az idő végtelenségében. Gondolkodjunk. 

Hova vitt minket a XIX. s z á z a d ? — 
Nagy, nagy fejlettségre. Akkora fejlettségre, 

mely már büszkén 
ván : „Megértettem 
a lét és keletkezés 
tanom a rejtelmes 

verte a mellét, mond-
a megérthetetlent, mert 
titkairól sikerült lehán-
burkokat. Az ember-

állatot fölfejlesztettem a földi lét urává és 
parancsolójává. Kocsi elé fogtam a villá-
mot és gondolataim hordozójává tettem 
őt. És lehatoltam a föld forró méhébe, 
hogy évmilliók óta rejtegetett kincseit 
magamévá tegyem és szárnyon röpülök 
a jeges magasságokban mint örömhirnök, 
vagy mint pusztító rémség. Fölnyergel-
tem magamnak az óceán hullámait, sőt 
a nedves mélységeiket is szolgálatomba 
kényszerítettem. És megcsináltam azt, amire 
maga a Természet képtelennek bizonyult: 
a szociális élet tudományát, mely az embert 
végre igazán boldogságra segíti, kivétel nél-
kül mindenkinek egyenlőképen osztván az 
élet javából." 

Nagy beszéd ! — melynek lényegét azon-
ban ha fölülről egységben tekintjük át, 
akkor így fest az az óriási fejlettség: 
bonyodalom a tudás és az élet értelme 
között, bonyodalom az állam és az egyén 
között, munka és tőke között, a materiális 
nyereségvány és a szellemi élet szükség-
letei között, borzalmas ütközés egyének és 
népek szövetkezett önössége és az emberi-
ség magas ideáljai között, állami és keres-
kedelmi komplikált rendszerek, mindenféle 
saját célú szervezkedések zsarnokságai és 
az ember legtermészetesebb lelki ösztöne 
között, mely az embertársaktól személyes | 
biztonságot, kíméletet és szabadságot kíván j 
az egyén részére és mely egyszerűség, szép- J 
ség és szabad órák termékenyítő békés- 3 
sége után kiáltoz. ! 

A modern kultúra valójában nem egyéb, S 
mint egy szenvedelmesen fölvetett, de í 
minden ízében megoldatlan probléma, j 
Bonyodalmaiban benne hánykódik, szen- • 
ved és robban minden, — hogy haza J 
beszél jünk: a művészet ügye is. 

A materiálizmus, mely oly sok ideig J 
győzedelmeskedni látszott, diadalt diadalra | 
halmozott, most íme összeomlik és magá- ! 
val rántja az emberiség nagy részét, kul- j 
túrástól együtt. | 

Aminek most tanúi vagyunk, lényegében S 
nem egyéb, mint a pártos és gőgös értelem-
nek a csődje, az ész exkluzív uralkodásának 
a tarthatatlanságáról való bizonyságtétel. 

A modern kultúrát voltaképen lelki 
emberek alapozták, alázatos lelkű nagy 2 
tudósok, kik rátaláltak Isten néhány világ- S 
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fenntartó törvényére. A Kopernikus, Kepler, 
Newton, Galvani, Volta, Ampere, Róbert 
Mayer, Foucault, Dalton, Lavoisier, André, 
Dumas, Liebig, Pasteur, Cauchy, Watt , 
Röntgen, Marconi-féle finom és Istent érző 
szellemek sok feltételét és eszközét fedez-
ték föl az emberiség boldogulásának. De 
a materiálista epigonok és részletmunkások 
kezén meghasonlás felszítóivá lettek mind-
azok az erők, melyeket amazok, a nagyok, 
jobb célra szántak. Bajok származtak belő-
lük az által, hogy felforgatták az emberek-
nek egymáshoz való természetes viszonyát 
és az emberi materiálizmus e felfordult-
ságot a saját önös céljaira aknázta ki. 
Amit a nagyok Isten nevében lélekkel 
hívtak elő a titkok homályából, azt kicsiny, 
elmés, furfangos detaillőrök értelmi sáfár-
kodássá sülyesztették; Istent a babona 
ábrándképei közé osztották be s ezzel 
megtagadták azt a nagy Egységet, amiből 
származik minden harmónia s ami nélkül 
széthull minden a részeire, hogy a részek 
aztán egymásra támadjanak és megcsinál-
ják végül a — „világháborút." 

* 

Láttátok-e, hogy a modernek elmeműhe-
lyében mivé lett az istenérzés? a költé-
szet ? a művészetek ? a politika ? köz-
gazdaság? szociális filozófia? 

Istenérzés helyén a vigyorgó cinizmus 
terpeszkedett el. A poézis templomait faj-
talankodások céljaira alakította át a mo-
dern „Ubermensch", ki a bitorolt szent 
hely küszöbéről részeg szemérmetlenséggel 
kiabálja szerte az ő tisztátalan reklámját 
s gyűjti a maga prozelita snobjait. A művé-
szetek eljutottak az abszolút kakofóniáig, 
a kubizmus és a dadaizmus őrületéig. 
A világpolitika summásan végzett minden-
nel, ami arra rendeltetett, hogy az embert 
a vadállat fölé emelje. A közgazdaság 
nagyobb veszedelmeket produkált az embe-
riség ellen, mint aminőket hajdan a bar-
bárság jelentett az ő húnjaival és kutya-
fejű tatárjaival. Megcsinálta a rabszolgaság 
egy oly fajtáját, mely alávalóbb a letűnt 
embervásáros rabszolgaságnál. Ennek az 
új rabszolgaságnak a vészességét nagyban 
fokozza a régi rabszolgasággal szemben 
az a körülmény, hogy ez az új magát a 
szabadság nevével és látszatával ékesíti 
fel s amit csak tesz, mindazt a civilizáció 
és kultúra nevében és „megbízásából" 
cselekszi és (legalább eddig így volt) jaj 

annak, ki szentségtelen zokszóval meri 
háborgatni őt. Tehetetlenül kellett végig 
néznünk, hogy a modern civilizáció ki-
mondhatatlan aljasságainak nyűgében mi-
képen veszítik el az emberek az élet mind-
ama szépséges ideáljait, melyek egyedül 
alkalmasak arra, hogy az emberiséget 
rendeltetésének magaslatára fölfejlesszék, 

Dr. Marx-Mordecháj Henrik Károly és 
az ő három vejei elmés tanítványai az ő 
tudományukkal igen leegyszerűsítették az 
emberiség e bonydalmas nagy bajait. Ok 
rövidesen egyetlen közös okra vezettek 
vissza minden bajt s kitalálták az egyetlen 
lehetséges megváltást is. A prófétai három 
jelszavuk eléggé jól tájékoztat princípium-
jóknak a nagyszerűsége felől: „Le Istennel 1 
Le a hazával 1 Le mindennel, ami nem 
proletár 1" 

A tömérdek ellentétet és ütközést Marxék 
szocializmusa elméletben alaposan elin-
tézte. De jaj, más az elmélet és más az 
élet! 

Korunknak az elmélet két vezető prin-
cípiumot ajándékozott : az élettani evolú-
ciót és a Marx szocializmusát. És milyen 
fatális helyzet lett belőle! Még e két neve-
zetes vezető princípium között is akkora 
az ütközés, hogy legalább az egyiknek 
bizton belé kell pusztulnia. Egyik princí-
pium a modern élettani alaptörvény, az 
evolúció, mely át és átszövi a mai ember 
minden gondolatát, az örök versenyben és 
az ezúton való kiválogatódásban látja 
minden fejlődésnek a szükségképen való 
feltételét. A másik princípiumnak pedig, 
a szocializmusnak alaptétele az egyenlő-
joguság, minden versenynek a megszű-
nése. Egyik a másiknak merev ellentéte. 

Érdekes nézni, miképen érkezik el az 
élettani kutatás (Darvin sugallata alapján) 
ama természeti törvényhez, mely minden 
élet fölfejlődésének útját valóban megfej-
teni látszik, — de az életnek csak az alsó 
tenyészetein. Az élőlények emelkedő fokain 
az egysejtű mikrokokkusztól szépen eljut 
egész az emberig; de az egysejttől vissza-
felé és az emberállaton túl előre egy lépés-
nyit sem haladhat ; mert anyagvizsgálati 
módszerével oda érkezett, hol az érzékek 
számára minden part szakad ; elfogulatlan 
szelleme pedig nincs, mellyel a szakadék 
sötétjén áthatolhasson ; azért ijedten vissza-
fordul, belegubancolódik önnönmagába, 
mert még megkísérelni is fél, hogy a dol-
gok sorának legvégeig merészkedjék az ő 



„módszere" nélkül. Hozzá sem fog, mert 
lénye legmélyén érti, hogy minden dolgok 
sorának a legvége nem lehet más, mint 
Isten ; de ily érzés egészen tudománytalan, 
mert Istent a 3600 szorosan nagyító Köhler-
féle ultraviolett mikroszkóppal, vegyi elem-
zéssel, cupiriával hiába keresné. Más mód-
szerrel dolgozni pedig nem tud. 

Egy jeles tudósunk nem régen nagy 
könyvet írt az ember testi és lelki életéről, 
oly céllal, hogy legszélesebb körökre ter-
jessze e fontos dologban a tudás művelt-
ségét. Legcsodálatosabb az, hogy névleg 
különbséget látszik tenni a testi és a lelki 
élet közt, de mégis itt e mondatban fejezi 
ki egyik leglényegesebb mondanivalóját : 
„Az állati szervezet a tápláló anyagokban 
foglalt vegyi energiát használja fel minden 
működésére és így tehát nincs okunk fel-
tenni még az idegrendszer legcsodálatosabb 
működéseire nézve sem, hogy ezek létre-
hozásánál bennünk valamely, az eddig 
ismert energiaforrásoktól független erő sze-
repelne." Ebből illetékes tolmácsolásban, 
arról értesülnek a leszélesebb körök, hogy 
a lélekműködés épp úgy „a tápláló anya-
gokban foglalt vegyi energia" terméke az 
állati szervezetben, mint az epe, vagy a 
sputum-kiválasztás. „Állati szervezet" alatt 
természetesen az embert kell érteniök, 
minthogy tudósunk a,könyvben előbb már 
külön is hangsúlyozta, hogy a modern 
tudás legfényesebb sikereinek egyike az a 
tudományos megállapítás, hogy az ember 
nem egyéb, mint fölfejlődött állat. 

Minthogy azonban — a szociológusok 
szerint az ember egyúttal társas állat, meg 
kellett hamar csinálni hozzá a társadalom-
tudományt is. E tudomány uralkodó pró-
fétája máig is dr. Marx. Sőt épen most 
napjainkban következett be az ő igéjének 
beteljesedési legszebb kísérlete. De aki e 
teljesedés tüneteit is abból a már említett 
emelkedetebb helyzetből tudja szemlélni, 
apróra megfigyelheti, miféle elváltozásokat 
okoz az ember lényében az, hogy „tudo-
mányosan" megfosztották őt Istenben való 
természetes, veleszületett hitétől és a hazája 
iránt való szintén természetes kötelesség-
érzetétől. Lelke legfinomabb ösztönös haj-
lamaitól fosztották meg ez által s kiszakí-
tották őt a nagy Egységből. Lesülyesztették 
őt a biológiai tudomány által oly büszkén 
kijelölt szintre: az állatiságba. 

Ha tehát élettan és társadalmi tudomány 
a programmjukban ütköznek is egy a más-

sal, a materiálizmus ösvényén öntudat-
lanul mégis együvé érkeznek el : az ember 
á l la t i ságához. . . 

Ez így a matéria diadalmának lenne 
tekinthető, ha e diadal, ugyancsak nap-
jainkban, nem alakult volna át katasz-
trófájává a materiálizmus elvének. De 
az emberállat, mely saját vadságának a 
kábulatában annyi mindenféle életértéket 
tört, zúzott és tiport össze itt körülöttünk, 
úgy látszik, a saját legelőjét is alaposan 
legázolta. # 

Quid n u n c ? Mi következhetik az állati-
sági elv e balul végződött diadala után, 
mikor bizonyossá lett, hogy az az elv csak 
rombolni tud, de építeni nem, csak öldö-
kölni, de éltetni nem ? Mikor kétségtelenné 
lett, hogy a XIX. század a Marx-féle szo-
cialismus hódító hatalma ellenére sem 
hozott megváltást az emberiségnek, sőt 
még enyhületet sem. Oda jutottunk, hogy 
már csak a kezökkel dolgozók tartják 
magukat dolgozóknak és fogaikat csikor-
gatva kézi gránátokkal követelnek maguk-
nak minden jogot, — kötelességek nélkül. 
Foga fehérét most mutatta ki igazán a 
marxizmus. A tömeg, ha tudna eszmélni, 
most ráeszmélhetne, hogy a vörös zászlók 
alatt juthat ugyan ideig-óráig tartó zsarnoki 
uralomhoz, de boldoguláshoz, különösen 
pedig boldogsághoz soha sem. A tömeg 
hatalmával, a világtörténelem tanulságai 
szerint is, nem a boldogság, hanem a 
tömegnyomor női egyenes arányban. Lénye 
legmélyén érzi már a tömeg, hogy állapota 
a marxizmus jegyében reménytelen ; ismét 
vannak a kétségbeesés konvulziói, sztrájkok 
mindenfelé, miknek természetes velejárói 
az élet terhét kínossá tévő drágulások. 

De mi következhetik hát er re? — Most 
következik az igazi küzdelem a téves 
elméletektől elfajult „tudomány" és a vallás 
között, istenhit és a materiálizmus között. 
Egyik a másikat kiirtani törekszik. De 
egyik sem fogja a másikat megsemmisít-
hetni. Ellenben majd összebékülnek és 
következik a tudomány és a vallás szövet-
sége s ebből az, aminek természetszerűleg 
kell idővel elérkeznie: természettudomá-
nyos fölfedezése a lélek isteni származá-
sának és ennélfogva az ember halhatat-
lanságának. 

Nem tehetek róla, hogy épen iparművé-
szeti folyóirat az, amelyben ennek leírására 
először kínálkozik alkalmam. De ugyanezt 



Í írnám le ma egy mérnöki, vagy jogi folyó- mivoltunkban való méltóságunkat, de egy-
iratban is. Mert ha e nagy időkben, a úttal a felelősségünket is. 

!
megpróbáltatások e tisztító tüzében engem Nem elég tudományokra, mesterségekre, 

i afelől kérdeznek, hogy mi legyen az, amit művészetekre tanítanunk az embereket, rá 
I én most elkövetkezendőnek óhajtok, akkor kell őket nevelnünk a lélek sugallatából 

Í
én az emberi gondolkodás és munkálkodás való dolgozásra, hogy teremtő szellem 
minden területén csak ugyanazt mondha- hassa át egész lényöket és szője be ez 

i tom: el kell következnie a föleszmélésnek. a szellem láthatatlan fonalakkal minden 
f Mire kell föleszmélnünk? Arra, hogy a idegeiket és izmaikat. Ne feledjük, hogy 
] materiálizmus hinárba csalt minket; arra, lényünknek bár a legfinomabb és tuda-
! hogy nem igaz, hogy az ember — állat, tosan legkevésbé irányítható, de mégis 

Í hanem oly földi szervezet, mely isteni leglényegesebb hajtóerői a megérzések, 
, szellemet hord magában. S csak ez a az ösztönök, — minél fogva az ösztönös-
| szellem oldhatja meg számunkra az élet séget egészben és átalában kell megbíz-
• értelmének és minden cselekedetünk, gon- hatóvá nevelni, szorosan együtt a kéznek 
t dolkodásunk és iparkodásunk irányító ösz- erőssé és ügyessé tételével, hogy gondo-
1 töneinek a nagy titkát. Emberi mivoltunkra latokba, alkotásokba, intézményekbe a 
| kell föleszmélnünk! becsület egészségét és a szépség ritmusát 
2 A modern haladást hajtó észbeli otromba oly szinte öntudatlan készséggel vigye 
| erőket föl kell az útjokban tartóztatnunk, bele, mint ahogy a kifejlesztett igazság-

!
le kell vélök számolnunk s föléjök kell érzet mindenbe csakis igazságot — és a 

Í rendelkező hatalommal helyeznünk a lélek kifejlesztett jóízlés mindenbe csakis szép-
érzéseit. A lélek ereje hajtsa ezután még séget tud belesugallani. 

t a gépeinket is! A kiművelt ösztönök valósítják meg 
I Számítani ezután is csak számítsunk, de majd az életszépséget és életboldogságot, 

Í azzal a tudattal, hogy bármely számítás melyet a maihoz hasonló kulturbarbárság, 
csak akkor lehet áldást hozó, ha irányát bizonyára nevetve, utópiának szeretne 
nem a lehetőségek kizsákmányolásának a bélyegezni, de amely mégis egész bizo-
gondolata, hanem az emberi érzésünk nyosan elkövetkezik, mihelyt a népek 
határozza meg. Célunk ne a mindenen intézményesen is megtudják majd alkotni 

Í átgázoló siker és hatalom legyen, hanem a szivek és elmék kapcsolatát saját ott-
az igazság és a szépség. Át kell éreznünk honukon át a nemzetközi viszonylatokban 
közös származásunk és közös rendelteié- is, azt a nagy egységet, mely az embe-
sünk érzetét s ez az érzet vezesse minden reket és nemzeteket és fajtákat (kinek-
tervünket és cselekedetünket. E szerint kinek fenntartva a saját szervi feladatát) 
rendezzük be az életünket. Keressük a egyetlen közös szervezetbe foglaljon össze, 
versenyt ezután is, de a versenynek ezt Már a kisdedet is az emberiség e hatalmas 
a nemét, mely nem választ el minket szervezeti egységeért tanítja imádkozni az 

Í embereket egy a mástól, hanem amely édes anya, mikor a két csöpp tenyerét 
. összeköt egy a mással minket. Miféle egymáshoz illesztve, unszolja őt, hogy 
1 verseny légyen ez ? Verseny abban, hogy mondja c sak : és jöjjön el a Te 
t a dolgainkat ne csak megtegyük, de min- országod itt a földön is." _ 
| denkor egészen tegyük meg; verseny a És el kell jönnie az Ő országának és 

Í munkánk jóságában és szépségében; ver- el fog jönni az 0 országa, mihelyt az 
seny az igazlelküségben; verseny a kimé- emberiság lelki megérzéseit oly egységes 

2 letben; verseny a becsületes pontosság- idegrendszer közvetíti az egyes külön szer-
f b a n ; verseny abban, hogy lehetőleg hűen vekbe és tagokba, amely idegrendszer 
Í értelmezzük a Természet, az emberiség és működését közös életforrás táplálja: az a 
: az ember életének törvényeit. Verseny kulturált ösztön, hogy a Teremtés egyazon 
I abban, hogy melyikünk tudja előbb és műhelyéből származunk valamennyien, 
• melyikünk tudja jobban megközelíteni a egyazon okból, egyazon rendeltetéssel. — 
| Teremtő szándékainak a megértését. Mert Akkor majd a Természetnek nem meg-
| csakis egy-egy megértett isteni szándék hódítására és brutális kizsákmányolására 
f teljesítése jár a végrehajtás ama gyönyörű- szövetkezünk, hanem arra, hogy az iránta 

Íségével, mely megérezteti velünk a terem- való behódoló tiszteletérzéssel kiérdemel-
tett világban való szükségességünket, ember hessük az ő megnyilatkozásait és cso-

I 
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dálatos bőkezűségét. A hozzája való sze-
retetteljes ragaszkodás teszi uralkodóvá 
bennünk a mi földi hazánkhoz való hűsé-
günket is és érleli meg bennünk azt a 
meggyőződést, hogy csakis a számunkra 
kijelölt helyen tölthetjük be egészen sze-
repünket, úgyis, mint egy hazának, úgy is, 
mint a világmindenségnek a polgárai. 

Ez a szociálizmus lép majd a dr. Marx 
és Lenin szociálizmusa helyébe. 

„Népek világszövetsége" . . . Ezt mor-
molják mostanában már azok is, kik győ-
zőknek vélve magukat, halálbékét diktál-
nak, népeket sanyargatnak, embermilliókat 
éheztetnek, véres csizmáikkal nemzeteket 
rugdosnak, hűséget megaláznak, árulást 
felmagasztalnak, országokat feltagolnak és 
minden emberi méltóságérzetet szégyen-
padra húznak. Gyűlölet és boszúvágy 
tartja őket ma démoni varázslat alatt és 
mégis, akaratuk ellenére is mormolják: 
„Népek vi lágszövetsége. . . " — Mert a 
Természet törvényeinek erejénél fogva 
gyűlöleten, vérboszú orgiáin, világháborún 
keresztül ennek kell következnie. 

De mi köze van mind ennek a magyar 
iparművészet problémájához ? 

Aki netalán ezt kérdezné tőlem, azt én 
átadom az Idő formáló kezének, mely 
hasonlatos a fazekas kezéhez : formátlan 
sarat (a sár nem csekély meggyötrésével) 
olyan formákba kényszerít, amilyen for-
mákat az agyag meg sem álmodott az ő 
sár korában. 

* 

A legörökebb princípium keretei közt is 
meg vannak azonban a közvetlenül elvég-
zendő napi teendőink. 

Mi tehát — például — közvetlen teendője 
ma a művészetnek? a művészi iparnak? 

Mindenek előtt szellőztessen és tiszto-
gasson. Hiszen a templomaiban igen meg-
honosodtak és elszaporodtak a kúfárok 
és álpróféták, az ő mindenféle hulladé-
kaikkal. Ha azok szép szóra menni haj-
landók és illedelmesen kihurcolkodnak, 
engedjétek őket menni Isten hírével. De 
ha makacskodnak, szerzett jogaikra hivat-
koznak, akkor, úgy gondolom, lehet elő-
venni Jézus korbácsát is. De jézusi módon. 
Vagyis átalánosítani nem szabad. Ha biz-
tos ítéletre nincs mód, akkor inkább marad-
jon tíz kufár megintetlenűl, semmint egyet-
len ártatlant is megintsenek. ÜJdözni pedig 
általában emberietlen dolog. Üldözés már 
fanatizmus. A fanatizmus pedig az igaz-

talansággal egy anyaméhből született, az 
alacsony gondolatok méhéből. 

Tisztogatás, szellőztetés után egyelőre 
még nem következhetik az igazi alkotó 
munka. Egészen addig nem, amíg törvény-
hozás, kormány és társadalom és közok-
tatásügy egész vonalát nem revidiálta és 
míg a tanítást az embernevelés biztosítékai 
közé nem helyezte és amíg az élet szá-
mára szükséges cselekvő munka szem-
pontjai nem lesznek iskoláinkban a vezetők. 

A jelen korszak követelő erővel tolja 
előtérbe a közoktatásügynek egyrészt a 
munkatevés, másrészt az istenérzés alap-
jaira helyezkedő teljes és késedelem nélkül 
való átalakítását. 

Mily meglepő és egyúttal megható tünet 
az, hogy a mi, külső és belső ellenségtől 
letiport, kirabolt, ezerszeresen megalázott és 
szétmarcangolt kis hazánkban egy reggelre 
szinte a földből keltek ki vezető politikusok, 
kik az összes nemzetek vezérei között 
elvitathatatlanul legelsők annak a felisme-
résében és hirdetésében, hogy istenérzés 
nélkül nincs élet, nincs megújhodás és 
nincs boldogulás. Jézus tanítása után kíván-
nak igazodni. Az új életkurzust a keresz-
tény erkölcsi világszemlélet jegyében kíván-
ják indítani. 

Bizonyára sokan vannak a hazában, 
kik ez új államkormányzati elvet is rögtön 
felhasználják a legkülönfélébb visszaélé-
sekre. De úgy hiszem, azokat, kik ezt az 
elvet paizsukra írták, ilyesmi vissza nem 
riasztja. 

Ha az új általános népszavazás is a 
kereszténység eszméjét juttatja a nemzet-
gyűlés tagjainak megválasztásánál győ-
zelemre, akkor oly törvényhozása lesz 
Magyarországnak, melytől el lehet, de el 
is kell várnunk, hogy a krisztusi szép 
szavakat megfelelő tartalmukkal eyyütt 
kívánja munkába vinni és a lezüllesztett 
szegény ország jobb jövendőjét egy lénye-
gében új közoktatási rendszere fogja meg-
alapozni. Egy keresztény erkölcsi tarta-
lommal a munkatevés elvétől áthatott köz-
oktatási politika tudhatja csak a művészeti 
és ipari szakképzés retortáiba is azt az új 
emberanyagot küldeni, mely nélkül a nem-
zet megújhodása el sem képzelhető. 

Valamitől azonban eleve tartok: az új 
kurzus törvényhozása és kormánya (sejt-
hetőleg) hajlamos lesz arra, hogy az ipar 
ügyét hidegre tegye. Ha helyeselni nem is, 
de megérteni tudnék egy ily anti indusz-
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2 triális irányzatot. Hiszen ipari munkásaink 
! mindent elkövettek annak bebizonyítására, 

hogy ők a műhelyt és gyárat nem haj-
landók a munka templomainak tekinteni. 
Mi tagadás benne, ők bizony az állami 

. jólét békés fejlődése ellen szervezkedett 
I destruktív téveszmék vegykonyháivá alakí-

tották át az ipar munkahelyeit. Szabadság, 
Egyenlőség, Testvériség, e forradalmi három 
ideálok közül ott öntötték ki szemétre a 
Szabadságot és a Testvériséget, megtartva 
maguknak a három közül épen csak azt 
az egyet, az Egyenlőséget, mely egészen 
abszurdum, mely ellenkezik minden földi 
és égi törvénnyel, Isten teremtett világának 
minden megnyilvánulásával, mely tehát 

Í lázadás rend, jog és erkölcs ellen. 

Az új közoktatási rendszernek az erkölcsi 
tekintély elvét is minél fokozottabban kell 
szolgálnia, mert az „egyenlőség" kultusza 
— látjuk — nihilizmusba sodor. 

ÍA gyáripar ügye — így következtetek — 
Magyarországon félelmetes üggyé lett, a 
munkások nagy részének erkölcsi elfajulása 
és rémes terrorja miatt. 

De az iparral kapcsolatos művészet ügyét, 
ha kell, ki tudom kapcsolni a nagyipar 
politikai konjuktúráiból. Sőt egy esetleges 

. antiindusztriális politikai kurzust szeretnék 

Í művészi iparunk javára értékesíteni. A nagy-
. ipar területein különben sem lenne egyelőre 
I sok eredményre kilátásunk, e területeken 
• még igen sokáig nem léphetünk versenybe 
I iparilag fejlettebb más államokkal. Sőt még 

Íaz eddigi méreteinket sem érvényesíthetjük 
a nagyiparban. De a magyar alkotó tehet-

Íségnek éppen ez a körülmény biztosítja az 
alkalmakat és módokat arra, hogy a kéz-
művek terén, a művészi műhelymunkában 
igazán nagyra és tekintélyesre fejlődhessék. 

Nem ismerek népet, mely művészi tehet-
j ség tekintetében fölötte állana a magyarnak, 
I , de olyat többet ismerek, amely bár mélyen 

Íáll alatta tehetség dolgában, mégis túl-
nyomó eredményt biztosít számára a szor-

| galma és a céltudata. 
! A magyar művészi tehetség eddig alig-

Íalig érvényesült, de viszont (s a jövő szem-
. pontjából ezt, ha akarja, előnyül élvezheti) 
I — magát még nem is élte ki. 
í Az iparművészeti oktatás és az Ipar-
g művészeti Társulat elé nagyszerű feladatot 
J tűztek ki a most elkövetkezett idők és hely-
J zetek. Az ő rendeltetésük az, hogy a lehető 
| legmagasabbra képezzék ki a magyarság 
! egy oly tulajdonságát, melyben sok más 

ú őt I 
meg ! 

fajnál megáldottabb s mely arra teszi 
alkalmassá, hogy nemcsak helyét állja 
tisztességgel a népek elkövetkezendő kul-
túrális versenyében, de e versenyben a 
vezető helyek egyikére is fölsegítheti őt. 
Nincs az a diplomáciai siker, mely a nem-
zet életében jelentőségben fölérhetne jövőre 
egy művészeti műhelymunka, egy kép, egy 
szobor, egy ötvösmű, vagy akár egy bútor-
darab, egy szőnyeg jelentőségével, ha az 
a magyar alkotó géniusz felsőségét sugá-
rozza ki magából. Irodalmunk — sajnos — 
nyelvünk elszigeteltsége miatt közvetlen 
hatását idegennel szemben továbbra sem 
fejtheti ki teljesen; politikai gondolataink 
és tetteink (ha csak nem közveszedelme-
sek) mindenkorra csak egy kis nép házi 
belső dolgai képen kerülnek elbírálás a l á ; 
semmiféle más mód nincs arra, hogy a 
világ figyelmét felébresszük és lekötve 
tartsuk a javunkra, mint csak az, hogy a 
művészetben és a művészi iparban való 
sajátosságunk és magasra fejlettségünk 
útján demonstráljuk az életre való jogun-
kat. Ennek azonban az az egyik legfőbb 
előfeltétele, hogy termelésünkben magya-
rok és becsületesek tudjunk lenni. Ne 
kövessünk léha divatokat, ne akarjunk 
angoloknak, franciáknak, németeknek lát-
szani, mert mindez csak aljasít, ahelyett, 
hogy emelne. Maradjunk magyarok, a leg-
jobb értelemben. Adjuk magunkból a leg-
javát és legszebbjét a tőlünk kitelhetőknek, 
mint ahogyan népünk tette, mikor még dér 
el nem* verte lelkének a virágzását. 

Legelső feladatúi magam részéről ezt 
érzem: a művészeti oktatást egységesíteni 
kell. Nincs nagy művészet és kis művészet. 
Minden művészetnek, ha képet tervez, ha 
ajtókilincset, egyetlen közös része van, 
mely tulajdonképpen tanítható: a mester-
ségbeli rész. Minden más része már a lélek 
nevelésének a körébe tartozik. A művészeti 
tanítás tehát a mesterségen, az anyag és 
szerkezet törvényeibe való beavatáson 
alapuljon. 

Az anyagok megismerésén kell kez-
deni, megművelésén folytatni. S minden a 
műhelyben, szerszámok között. E közben 
történik a hajlamok és tehetségek kiválo-
gatódása. Itt tudja meg a tanuló, hogy 
őt mire utalják a legbensőbb ösztönei: 
szobrászszá lesz-e ? festővé-e ? művészi 
iparossá-e? vagy esetleg építővé? így, e 
kiválogatódás útján jusson ki-ki a maga 
tehetségének megfelelő szakbeli felsőbb 



képzés műhelyeibe, egyes nagy mesterek-
nek a hatása körébe. 

Nem folytatom a részletezést, mert itt és 
így hiábavaló lenne. Csak az alapgon-
dolatomat kísérlem meg ide tűzni: oly 
művészeti pedagógiára van szükség, mely 
ne a különféleségből törekedjék a művé-
szetek nagy egységét létre hozni, hanem 
az egységből engedje kiválogatódni a 
különféleségeket. Ez utóbbi mód az, mely, 
egységen alapulván, a legszétágazóbb 
különféleség életét is állandó közösség-
ben tudja tartani, mint a nagy cser közös 
törzse az ágak, a gallyak, a levélzet s a 
virágzat életét. A Természet formáiban 
nyilatkoznak meg előttünk az élet törvény-
szerűségei. 

Amit még mondhatnék, mind e körül az 
alapgondolat körül csoportosul. S benne fog-

laltatik képzőművészetünk és művészeti ipa-
runk problémáinak egész komplexuma. És 
benne foglaltatik a törvényhozás, a kor-
mány és a társadalom minden kötelessége 
oly kultúrális politika kiépítése érdekében, 
mely a cselekvő, alkotó munka és keresz-
tény erkölcs elveire alapozott általános 
közoktatásügyből kiágazó szakbeliségek 
közt a művészetnek és a művészi iparnak 
nemzetfenntartó elsőrendű jelentőségét elis-
meri és ügyének intézményes biztosítékok 
közé helyezésével nem késlekedik. 

Az Iparművészeti Társulatnak pedig ne 
holnap, hanem még ma szerezzenek az 
egyesek fiókjaiban felgyülemlett hadi milliók 
saját házat és kiállítási helyiségeket. A kor-
mány közreműködésével. 

E nélkül nincs a Társulatnak életalapja, 
bénult és tehetetlen. 

í ESTERHÁZY-MŰKINCSEK AZ IPAR-
MŰVÉSZETI MÚZEUMBAN 

ÍRTA VÉGH GYULA 

teen-
ma-

proletáruralom első 
dői közé tartozott a 
gántulajdonban levő mű-
kincsek „szocializálása." 
E művelet igazolására a 
magántulajdont megszün-
tető kommunistaelméleten 
kívül a harácsolok azt a 

gyakorlati érvet is hangoztatták, hogy a 
műkincseket meg kell védeni az önkényes, 
egyéni elsajátítás ellen. Valóban, ilyen szem-
pontból szükség is volt a mentésre. Sok kár 
esett művészi értékekben ott, ahol a hivatalos 
mentőakció idejekorán közbe nem lépett. 

A baj csak az volt, hogy nem a leg-
inkább veszélyeztetett műkincseket men-
tették elsősorban, hanem éppen azokat, 
melyeket őrzőik amúgy is megvédhettek 
volna. A Dunántúl vidéki várkastélyaiból, 
befalazott rejtekekből keresték elő a leg-
hűségesebben őrzött drágaságokat, kitették 
a szállítás esélyeinek és itt a múzeumban 
halmozták fel őket. Még utólag is borzadva 
gondolunk reá, mily veszélyben forogtak 
azok a júniusi ellenforradalom leveretésé-

idején es a román meg-nek válságos 
szálláskor. 

A veszedelem elmultával a tulajdonosok 
végre visszakapták drága kincseiket. Leg-
többjük örömében ajándékkal rótta le hálá-

ját a múzeummal szemben azért, hogy 
már-már elveszettnek hitt műkincseiket meg-
óvta és hiánytalanul visszaszolgáltatta. 

A legnagyobb bizalom jelét adta azonban 
a múzeummal szemben a legértékesebb 
magángyűjtemény birtokosa, a nemrég el-
hunyt akkori fenkölt gondolkozású Ester-
házy Miklós herceg, ki köztulajdonba vett 
családi ereklyéit az iparművészeti múzeum-
ban helyezte el letétképpen s megengedte, 
hogy a műkincsek az érdeklődők részére 
hozzáférhetőkké tétessenek. 

Az Esterházy-gyűjtemény szépművészeti 
része — az ú. n. Esterházy-képtár — 
már 1871. óta a magyar nemzeté s a Szép-
művészeti Múzeum gazdag állagának leg-
becsesebb törzsét képezi. A gyűjtemény 
iparművészeti része nagyjában szintén köz-
ismeretes úgy Magyarországon, mint a kül-
földön is. Az 1884. évi ötvösműkiállítás, a 
millenáris és legutóbb a koronázási kiállí-
tás, ha nem is a maguk összeségükben, 
de java részükben bemutatták, a kiállítá-
sokkal kapcsolatos kiadványok pedig szó-
ban és képben ismertették a legjelentéke-
nyebb iparművészeti kincseket. 

Most azonban mindezek a tárgyak nem 
térnek vissza a kincses kamra boltíves 
börtönébe, melynek ajtai csak nehezen 
tárultak fel a kiváltságosak előtt, hanem 
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