
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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állandóan gyönyörködtetni fogják műértő 
közönségünket és a nálunk megforduló 
idegeneknek bemutathatják a régi Magyar-
ország közművelődésének képét. 

Bár a letét korántsem öleli fel az Ester-
házy-család mérhetetlen családi kincseinek 
összességét, mégis eléggé sokoldalú és gaz-
dag ahhoz, hogy főuraink bőkezű műpár-
tolásáról. előkelő ízléséről tanuskodhassék. 
Különösen az Esterházy-kincstár megala-
pítójának, Esterházy Pálnak, az első Ester-
házy hercegnek korából, a XVII—XVIII. 
századokból sok jellegzetes emléket tartal-
maz. A hazánkban akkor legkedveltebb 
és legfejlettebb iparművészeti ágak, a textil-
művészet és az ötvösség vannak itt is 
leggazdagabban képviselve. 

A textil-csoportban, mely egymagában 
egy egész termet tölt be a múzeumban, 
feltűnik a régi díszöltönyök nagy száma. 
Ily mennyiségben és ily jó karban alig 
találunk még az országban régi viseleteket. 
Itt van Mátyás király barackszín selyem 
kabátja, Oláh Miklós püspök gyermekkori 
ruhája, mely ezüst és arany alapon piros 
és zöld virágos szövésű török brokátból 
készült; I. Lipót koronázási ruhája, az Ester-
házy-család tagjainak bársony és selyem 
szövetű, ezüst csipkével, hímzéssel, kalá-
risokkal kivarrott és zománcos, drágaköves 
kapcsokkal, gombokkal, cifra paszomány-
nyal ékes ruhái, mindmegannyi emléke a 
kor keleties fényűzésének, finom ízlésének. 

Az arannyal, színes selyemmel hímzett 
takarók, bársonynyergek, puzdrák, lótaka-
rók részint magyar, részint török eredetűek; 
tudjuk, hogy magyar uraink akkoriban szí-
vesen foglalkoztattak házuknál hímzésben 
járatos török rabnőket. Szerették az éJénk 
színeket, az arany és a drágakő csillogá-
sát, de mindemellett előkelő összhangza-
tosságot tudtak létrehozni a jól megválo-
gatott színskálában. 

Egy különös technikával, ú. n. appliká-
cióval készült tarka falikárpit kompozíciója 
a XVI. század perzsa miniature-festmé-
nyeire vezethető vissza, bár kivitele későbbi 
korra s talán török eredetre vall. 

Az ötvös-művek közül kiválik egy XV-ik 
századbeli hólyagos serleg hideg zomán-
cos díszítéssel, Mátyás király korából; 
egy másik hólyagos serleg, melynek teste 
chrysoprase kőből van, fedelén Zápolya 
János címerét viseli. Egy középkori cserép-
edény szép ezüst foglalással és egy csutora-
alakú díszedény képviselik a gótikus ízlést 

az ötvösségben. Felemlítjük még az 1548-
ban magyar műhelyben készülr hatalmas 
méretű ú. n, Losonczy-kancsót, az augs-
burgi Petzold mester két remek fedeles 
serlegét, a nagyszebeni Hann Sebestyén-
nek eddig fel nem ismert szép gyömbér-
tartóját, az ivószarút, melynek Esterházy 
címere alatt egy másik, régibb címer került 
napfényre stb. A világi ötvösség nem egy 
remeke tündöklik itt, a tárlókban pedig 
ékköves, zománcos ékszerek, násfák, gyű-
rűk, órák, úgyszintén egy éremgyűjtemény 
egészítik ki a nemesfémek művészi fel-
dolgozásának képét. 

A textil-művészet és az ötvösség mellett 
képviselve van a gyűjteményben a por-
cellán néhány XVII. századbeli khinai 
darabbal, a kristály, a borostyánkő és az 
elefántcsontfaragás, csupa olyan művészeti 
ág, mely múzeumunkban csaknem teljesen 
hiányzott. Kivált a XVII—XVIII-ik század 
elefántcsontfaragások sorozata gazdag. Leg-
szebb darabja egy fedeles kupa, Faid'herbe 
németalföldi mesternek, Rubens tanítványá-
nak műve, a részeg Silent és bacchans-
nőket ábrázoló domborművű faragással, 
mely magán viseli Rubens hatalmas mű-
vészetének jellegét és kis méretei mellett 
is a plasztika nagy alkotásai közé sorol-
ható. Hasonló kupa—ugyancsak Faidherbe 
műve — van Bécsben az udvari gyűjtemé-
nyekben. Néhány finom érzéssel formált 
szobrocska, egy nagy dísztál (ú. n. Jagd-
schüssel), többnyire német mesterek mű-
helyeiből származó kupák és fedeles ser-
legek, egy egész elefántcsont agyar spirális 
szalagban rajta végigvonuló dombormű-
vekkel (jelenetek Ovidius metamorfózisai-
ból) és Esterházy Pál címerével, egy asztal-
dísz (ezüst hordós szekéren Bacchus 
amorettekkel), mely valószínűleg a lefeje-
zett Nádasdy Ferenc tulajdonából szár-
mazik, elefántcsont nyelű evő-eszközök 
figurális díszítéssel stb. Mindezek eléggé 
sokoldalúan képviselik az e l e f á n t c s o n t -
faragást. 

Végül megemlítjük még az állóórákat, 
bárok tükröket és a trébelt ezüsttel borított 
karosszékeket, mint a bútorművészet egye-
düli példáit az Esterházy-gyűjteményben, 
úgyszintén fegyvereket, melyek csak muta- • 
tóul szolgálnak az Esterházyak híres fegy- j 
vertárából. Többnyire török díszkardok és í 
pallosok — köztük II. Lajos és Miksa kirá- J 
lyok szép fegyverei — íjjak, gyöngyházzal 
és csonttal berakott lőfegyverek, néhány J 
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tőr és vadászkés töltik meg a textil-terem 
négy tárlóját. 

Hálával tartozunk a megboldogult Ester-
házy Miklós herceg emlékének, hogy éppen 
azokban a nehéz időkben, amikor mások 
közintézményeink iránt bizalmatlansággal 
eltelve inkább rejtegetik, semmint hozzá-
férhetővé tennék tulajdonukat, ő a kor 
szellemét megértő önzetlenséggel átadta a 

múzeumnak családi kincseit. Amit az erő-
szak zord szele nem volt képes elérni, azt 
megvalósította a megértés meleg napsugara : 
első főurunk levetette magáról az elzárkó-
zottság köpönyegét s a köznek is engedett 
részt a szépből, ami egyedül csak az övé 
vol t : íme, magyarok, ez a ti multatok is ; 
szeressétek, örüljetek rajta ti is — és tanul-
jatok belőle! 

REFORMOK AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLAI 
OKTATÁSBAN 

IRTA GRÓH ISTVÁN 

em szívesen használom a 
reform szót, mert az bizo-
nyos mértékig valami sza-
kítást jelent a meglevővel, 
valami hirtelen újítást, az 
pedig, ami nálunk végbe-
ment az utolsó keserves 
két esztendőben, dacára 

a külső viharoknak, nyugodt, tervszerű fej-
lődés volt, olyan eszméknek az érvénye-
sülése, amiket az élet tisztázott. 

Kerestük a kapcsolatot az ipari a Kapcsolatot az ipari élettel 
s kezdtük a tanítást magunk is az iparon, 
hogy onnan jussunk el a művészetig, úgy Iáinkat, 
mint azt kigondoltuk, megállapítottuk közel 
három esztendővel ezelőtt. Ez a terv nyu-
godtan megállta az elmúlt esztendő refor-
mátorainak eszmezáporát , mert bár sok 
mindent kigondoltak a kommün férfiai és 
az iskolától se sajnálták a mentő ideákat, 
elv gyanánt jobbat ők se tudtak kigon-
dolni. Előbb fel akarták osztani az iskolát 
apró részekre és bekebelezni egyes szak-
osztályait műipari üzemekbe, aztán megint 
visszatérve az egységes iskola gondolatá-
hoz, hosszú vitákat folytattak affelől, hogy 

művészeténél, nehezebb volt a kezdet a 
végnél. 

Sorra vettük hét szakosztályunkat és 
kerestük, melyek azok az ágak, ahol az 
anyag és szerkezet ismerete annyira fon-
tos, hogy az iskolába való belépés előtt 
legalább egy évi, valamely külső üzemben 
eltöltendő műhelygyakorlatot követelhes-
sünk tanítványainktól, mielőtt az iskolába 
befogadnók őket. A kezdés igen kényes 
volt. Vigyáznunk kellett az iskola művészi 
nívójára, ügyelnünk, nehogy nehéz kezű 
iparoslegények töltsék meg kizárólag isko-

akik, mint az esti tanfolyamon 

s egyelőre új programm híjján új embe-
reket adtak nekünk, elküldvén nagy hirte-
lenséggel azokat, akikből nem nézték ki 
megbízható híveit az új rendnek. 

Mondom a „mesterségtől a művészetig" 
ez volt a jelszavunk s bizony nehezebb 

. volt a mesterség tudásának megadása a 
• i i i — I 
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látjuk, verejtékes munkával igyekeznek 
kiemelkedni mindabból, ami lenyűgözte 
ifjúságukat. 

Megállapodtunk abban , hogy előbb vizs-
gáljuk meg a jelentkezők művészi arravaló-
ságát, több napig tartó felvételi vizsgával, 
azután küldjük el az immáron felvetteket 
külső műhelyekbe gyakorlatba. 

Elsősorban a belső építőosztály növen-
dékei jöhettek szóba. A bútor szerkezete, 
a fa megmunkálásának ismerete, feltétele a 
boldogulásnak ebben a szakban. Asztalos-

milyen helyet a d j a n a k neki az új kultur iparunk fejlett, jó műhelyeink vannak, ahol 
rangsorban, honnan kerüljenek ide a növen- lehet tanulni. Igaz, hogy a mesterek vona-
dékek, hova kerüljenek ezután, mert szi- kodnak most eleivel helyet adni az ilyen 
gorú pontossággal kellett összeilleszteni a egy éves gyakornokoknak, de ha meg-
nagy falanszter épülő gépeinek fogas kere- ismerik ezeknek az if jaknak komoly akara-
keit. Bizony nehéz munka volt ez, maguk tát, módosulni fog a véleményünk. Ez meg 
se bírták megvárni, amíg elkészülnek vele is lett, s már akad mester, aki szívesen 

vállalja őket. A továbbiakban pedig szá-
mítanunk kell bútorgyártóink jóindulatára. 

Másodsorban az ötvösöknek van gyakor-
latra szükségük. Bár az iskola tantervében 
szaporítottuk a szakórákat, eltöröltünk ezek 
kedvéért kisebb jelentőségű melléktárgyakat, 
igy a szabadkézi perspektívát, a szakórák j 11 



száma még mindig kevés, mert sok az 
ünnep, sok a vakáció. Ötvös pedig nem 
lehet csak tervező, neki tökéletes szak-
embernek, technikát ismerőnek, a meg-
csinálás emberének kell lennie. Kimondot-
tuk, hogy ötvösöktől is egy évet megelőző 
m ű h e l y g y a k o r l a t o t kívánunk, de mivel 
ötvösségünk — talán leszámítva a fehér-
ékszer készítést — nem áll elég magas 
fokon és az egyes műhelyeink speciális 
egyoldalú munkára vannak berendezve, 
egyelőre bele kellett nyugodni abba, hogy 
a növendék ezt a gyakorló évet jobbnak 
híján az iskola műhelyében is eltölthesse. 

Harmadiknak a textil tanítványokat utal-
tuk külső gyakorlati műhelyekbe. Ifjú textil 
szakosztályunk munkája nagyjában két 
részre oszlik. Az egyik ornamentális irányú, 
a csipkék fajtáinak, hímzésnek, batiknak 
stb. tanításával, a másik a divatrész, 
a ruhavarrás, divattervezés, színpadi, his-
tóriai kosztümrajzolás oktatásával. 

Ennek az utóbbinak a munkáját segíti 
elő a ruhavarró műhelyben töltött esztendő. 
Mert először ruhát tudjon varrni az, aki 
kosztümöt tervez. Az iskola pedig gyakor-
lati ismereteket úgy meg nem taníthat, mint 
a műhely. 

Most már egy éve, hogy érvényben van 
ez az intézkedés és az elmúlt őszön a 
három szakosztályba fölvett növendékeink 
immáron műhelyekben dolgozva, készülnek 
elő az iskolai oktatásra. 

Végig érvényesíteni ezt az elvet a többi 
szakosztályokon nem lehetett. A szak-
ember, aki e sorokat olvassa, gondolkodjék 
azon, mihaszna lenne belőle a díszítőfestő, 
a szobrász, a grafikus növendéknek, ha 
egy évre műhelybe kényszerítenénk. Majd 
egykor, megjön talán ez az idő is, ma az 
iskola gyorsabban és könnyebben meg-
adja nekik a mesterségbeli ismereteket. 

Mert, hogy kötelességünk megadni, azt 
érezzük és gondoskodtunk felőle. 

A mesterségbeli ismeretekkel kezdjük a 
díszítőfestés tanítását, a falon kivitt deko-
ráció feladatokkal, és bizony nem egy 
aggodalmaskodó és kételkedő kijelentést 
hallottam már művész emberek szájából, 
akik sokallják az oktatásban a „korszellem-
nek" tett engedményeket. 

A díszítő szobrászat tanításában az az 
elvünk, hogy ne kerüljön ki innen tanítvány, 
aki nem járatos vagy a kő- vagy a fa-

j faragásban. A kisplasztikái osztály szoros 
! kapcsolatban van a kerámiai osztállyal 
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— egy a szaktanáruk is — hogy meg-
valósíthassa, kiégethesse a modellált dol-
gokat. Ép oly, kapcsolatot kíván fenntartani 
az ötvösosztályban felállítandó bronzöntő-
vel is, hogy a tanítványok értsék az öntést 
és cizellálást. Hogy mikor kapjuk meg azt 
a szerény néhány ezer koronát, ami egy 
kis bronzöntő felállításához kellenék, az 
persze kétséges. Három évi kérés, könyör-
gés nem volt hozzá eddig elég. 

Pedig fejlesztenünk kell az iskolát, ha 
megakarjuk tartani a kulturális kapcsokat 
az elszakított országrészekkel. 

Vigyázunk, ne hogy elveszítsük idegen 
uralom alá került testvéreink, ifjaink lelkét. 
A virágzó, jól felszerelt prágai iparművészeti 
iskola jusson eszünkbe, ha pénzkérdéseket 
döntünk el. A nyomorúság sok kulturális 
intézetünk létét fenyegeti, de egyiket se 
annyira, mint az iparművészeti iskoláét, 
ahol a legfontosabb szakok és tantárgyak 
oktatását is óraadó tanárok végzik. így 
kizárólag óraadókra van bízva az ipar 
nemesítése szempontjából annyira fontos 
esti tanfolyam tanítása. 

Eddig megyen minden rendjén, ezekben 
az ifjú művészekben nagy a kötelesség-
tudás, az idealizmus, de soká nem fog 
menni. 

Nem maradhat meg, hogy pl. az esti 
tanfolyam tanára egy tanórája díjazása-
kép annyit kapjon, amennyi az oda-vissza 
való villamos, meg a kapupénzköltségeit 
fedezi. 

Ez is egyik bajunk, de volt több is : 
szénhiány, anyaghiány; egyik a tanítási 
időnket szakította le felénél kevesebbre, 
a másik pedig az oktatás alaposságát 
veszélyezteti. 

Hanem a nézeteink tiszták és a köve-
tendő célok úgy vélem tisztán állanak 
előttünk. Tudom, egyetlen ilyen iskolánk 
kell, hogy állandó tárgya legyen az ellen-
őrzésnek, bírálatnak. Mégis arra kérem 
kritikusait, mielőtt szólnának, győződjenek 
meg felőle, mit csinálunk, hogyan, milyen 
körülmények között csináljuk. Szívesen 
látjuk őket. 

Érezzük, szükségünk van arra, hogy 
ismerjék iskolánkat és szükségünk az 
üzemtulajdonosok jóakaratára. Fogadják 
szívesen a kötelező nyári gyakorlatot ke-
reső tanítványainkat s gondolják meg, hogy 
egy képzett új generáció nevelésének fele-
lőssége nemcsak az iskolát terheli, hanem 
őket is. 
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