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sT5Sa az utolsó évek művé-
szeti fejlődését élesebben 
szemügyre vesszük, úgy 
a zavaros és szertelen je-
lenségek tömegében egy 
olyan mozzanatot vehe-
tünk észre, melynek fel-
ismerése az iránytűt is 

kezünkbe adja ezen össze-vissza esemé-
nyek között való eligazodáshoz. Ez a 
mozzanat a l'art pour l'art elvnek a bukása. 
Nem egyszerre történt a fordulat és nem 
is ez volt az oka a mostani művészeti 
jelenségeknek, hanem épen az utóbbiak 
előtörése vetett véget a l'art pour l'art 
uralmának. 

Fokozatosan kezdték ki, különböző oldal-
ról indult meg ellene a támadás és mikor 
az impresszionizmus utolsó akkordjai el-
hangzottak, fölötte is megkondultak a 
harangok. 

A l'art pour l'art hívei, mint ismeretes, 
szakítottak az ábrázolásban eddig meg-
nyilatkozó irodalmi, történelmi és más 
tendenciákkal, dogmává tették a képző-
művészetek, tulajdonképen a festészet és 
a szobrászat öncélúságát és ennek folyo-
mányaképen szigorú válaszfalat állítottak 
az ilyen alkotások és az iparművészet 
termékei közé. Tudatosan és öntudatlanul 
értékelés is kapcsolódott ehez a szétválasz-
táshoz, természetesen a festészeti s szob-
rászati alkotások javára és az iparművészet 
hátrányára. Bármily artisztikusak voltak is 
az utóbbi termékek, nem kerülhettek az 
előbbiekkel egyenrangú megítélés alá, mert 
nem valósították meg tisztán az öncélúság 
elvét. 

Mindez természetesen csak addig tart-
hatta magát, míg a l'art pour l'art alapján 
álló művészeteknek olyan fontos és elhatá-
rozó mondanivalójuk volt, hogy velük szem-
ben az iparművészet sajátos életérdekei is 
háttérbe szorultak. A XIX. század második 
fele a festészet jegyében pergett le, mely ép 
annyira uralkodott a többi művészetek 
fölött, mint egykor a Krisztus előtti V. és 
IV. században a szobrászat. Festők jártak 
a művészeti fejlődés élén, a festői szemlélet 
irányította a szobrászokat is. Ha voltak is 
azelőtt a színtávlatnak, a színekkel való 
modellirozásnak, a tónusnak mesterei, az 

ezekkel való bánásmód minden nemzetnél 
most vált általánossá. A tájkép került az 
érdeklődés középpontjába, az előadás 
tekintetében pedig a minden természeti 
változást követni tudó friss vázlatszerűség 
lett uralkodóvá. 

Ez volt a l'art pour l'art elvnek az 
uralma, midőn az öncélúságot a maga 
tisztaságában megvalósító művészet virág-
zott és a szükséglet kielégítéshez kapcso-
lódó iparművészet másodrendűvé sülyedt. 
Tipus lett a rámás kép, amely nem törődik 
környezetével, nem készül egy bizonyos 
hely vagy cél számára, mindenüvé vihető, 
és a rámán túl minden megszűnik számára. 
Ehhez az irányhoz csak a XVII. század-
beli hollandi festészetet lehet hasonlítani, 
azonban még itt sem volt a kézműipar 
virágrása folytán az iparművészet sorsa 
oly mostoha, 

Az impresszionizmussal a festészet és 
vele együtt a l'art pour l'art is kiélte a maga 
egyeduralmát. Az irány és a felfogás bukása 
azonban nem mutatja azt az egyöntetű-
séget, mely a régi művészeti átmeneteknél 
látható. Egyedül a római birodalom és 
művészet összeomlásánál találunk hasonló 
jelenségeket, de míg itt az új fejlődés 
csiráit a kereszténység által már lelki-
leg átformált világba a beözönlő barbárok 
ültették el, addig az ezzel sok tekintetben 
rokon mostani művészeti és társadalmi 
regenerálódás népkeveredések nélkül, csak 
belülről oldódhatik meg. Sajnos ez nem 
mehet végbe azzal az önkéntelenséggel, 
mint ez más régi stílusátalakulásoknál 
történt. Egy általános fejlődési korszaknak 
jutottunk a végére, a művészek nem mehet-
nek öntudatlanul előre a tovább vezető 
uton, most nem következhetik egy olyan 
logikus továbbfejlődés, mint a renaissance-ra 
volt a barokk, a barokkra a rokokó és így 
tovább. Érthető tehát, hogy az amúgy is 
gondolkodásra hajlamos korszakban az 
elméletek túltengése következett be. 

Teóriákkal akarnak új irányokat beve-
zetni és elfogadtatni; nem annyira a vász-
non és a formákkal, mint az elmékben 
szeretnék az új, mindent megváltó művé-
szetet létrehozni, 

Mindezeknek a teoretikus irányoknak 
főhibája, hogy — bár az összes művésze-



tekre akarnak vonatkozni, — tisztán a 
festészetbői indulnak ki és erre alapítják 
a jövő fejlődést. Az impresszionizmust a 
bekövetkező ellenhatást ne.n az összes 
művészetek, hanem szinte kizárólag a 
festészet szempontjából fogják fel. A helyett, 
hogy a l'art pour l'art bukásából levonnák 
a szükséges következményeket és a művé-
szetek egységét, az iparművészet egyen-
rangúságát hangsúlyoznák, nagyrészben 
megmaradnak a festészet korlátai között 
és bár az impresszionizmussal szemben 
radikális ellenzékbe léptek, tulajdonképen 
nem tagadják meg a l'art pour l'art elvét. 
A kubizmus, a futurizmus és az expresz-
szionizmus, ha a szobrászatra is kiterjed-
nek, elsősorban mégis csak festészeti 
problémákra vonatkoznak és, bár különösen 
az expresszionizmus nagyon hangsúlyozza 
a l'art pour l'art elvével való ellentétét, 
épen ezért nem vonhatják le a végső 
következtetéseket. 

Nem akarunk ebből az alkalomból az 
expresszionizmus bővebb jellemzésére 
kitérni, elég legyen itt annyi, hogy legtúlzóbb 
kilengéseit megvalósíthatatlanoknak és 
pathologikusoknak tartjuk. Mint irány, 
ezúttal csak annyira érdekel bennünket, 
amennyiben mellesleg bizonyos egységes 
stilustörekvés is érvényesül benne. Mert a 
stílus az, melyhez a mostani művészeti 
összevisszaságnak végső kialakulásában 
vezetnie kell. Ezt pedig nem lehet egyol-
dalúan a festészettel elintézni, különösen 
akkor, mikor egyik legragyogóbb korszaká-
nak már éppen a végén vagyunk. A l'art 
pour l'art bukásával meg kell szűnnie a fes-
tészet különállásának is és be kell olvadnia 
az általános nagy művészeti együttesbe. 
A képzőművészet és az iparművészet közé 
a XIX. században vont elválasztó fal 
omladozóban van és ezzel egyúttal megdől 
a kétféle értékelés is. Miért kell egy rossz 
festménynek magától értetődően magasabb-
rendű műalkotásnak lenni, mint például 
egy ízléses porcellánvázának, vagy vala-
milyen használati célt szolgáló bronznak. 
Nincs különbség az érték szempontjából 
az egyes műfajok között, csak egy egysé-
ges nagy művészet van, melyen belül az 
egyes képző- és iparművészeti műfajok, 
mint egymást kiegészítő, egymás mellé 
rendelt tényezők szerepelnek. Ha mégis 
beszélni kellene, de nem érték szempont-
jából, egy főművészetről, úgy ez csak az 
építészet lehet, melynek a többi részben 

a tartozéka, fejleménye és a részlete. 
A művészetnek ez a felfogása nem új 
keletű. Minden virágzó, nagyszabású művé-
szeti korszakban, sőt mondhatni a leg-
primitívebb időktől kezdve a múlt század 
derekáig megszakítás nélkül ez volt az 
irányadó és bár sokat beszéltek és irtak 
az egyes művészetek elsőbbségéről, ezek 
mégis annyira kiegészíthették egymást, a 
különböző stílusokon belül mindegyik 
annyira kifejthette lehetőségeit, hogy nem 
lehetett egyiknek vagy másiknak, így 
az iparművészetnek háttérbe szorításáról, 
elsekélyedéséről sem szó. Az utóbbinál a 
XIX. században természetesen nagy szere-
pet játszott a gyáripar befolyása, mely 
szinte kapóra jött a l'art pour l'art elv 
hirdetőinek. 

Az új stilus kialakulását mi csak annyi-
ban várhatjuk az expresszionizmustól, 
amennyiben ez nem pathologikus, a lehe-
tőség határain belül mozog és dekoratív 
törekvéseket mutat. De sokkal inkább 
bizakodunk az újjászülető iparművészet és 
építészet frissességében, amelyek gyakor-
lati követelményeiknél fogva nem juthatnak 
olyan zsákutcába, mint a teljesen szabadon 
mozgó festészet. Bizonyos, hogy a stílusok 
fejlődését a művészetek együttesen hoz-
zák létre, de a mint az egyes stílusok 
szorosabban kapcsolódnak egyes művé-
szetekhez, úgy bizonyos, hogy azoknak 
kialakulása is elsősorban az egyes művé-
szetekben éppen megnyilatkozni akaró új 
lehetőségekre vezethető vissza. 

A XX. században, mivel szakítottak a 
l'art pour l'art elvével, az iparművészetnek 
és az építészetnek a múlt századinál egy 
kedvezőbb korszakának kell bekövetkeznie. 
Újra uralomra jut a stilus, mely mindent 
be fog vonni a maga mázával, mindenre 
ráüti a maga bélyegét. 

A legyőzött, „barbár" Németország mutat 
fel e téren a legtöbb eredményt. Itt már 
nemcsak kezdeményezésekről, de egy ural-
kodó és mindenre kiterjedő stílusról szá-
molhatunk be, mely különösen az építé-
szetben és az iparművészetben nyilatkozik 
meg kiválóan. 

És erre kell nekünk, magyaroknak is 
törekednünk. Mert a stilus nemcsak mű-
vészeti eredmény, hanem a benne szükség-
képen megnyilatkozó nemzeti sajátosságnál 
fogva legfontosabb eszköz tehetségünknek, 
kultúránknak, művelődésünknek a külföld 
előtt való bizonyítására. 



FIEBER HENRIK EMLÉKEZETE 
ÍRTA KŐRÖSFŐI K. ALADÁR 

Gödöllő, 1920. március 31. 

ieber Henrik imigyen kez- festővállalat műhelyében megfestett tucat-
dette meg pályáját : képei. Oltári képek jobbára így készültek. 

Igazi művészlélek volt, És ez, az egyházi szükségletnek ilymódon 
aki megérezte a művé- való ellátása, fájdalom, a felsőbb papság 
szetben az Istennel való körében is nagy elterjedtségnek örvendett! 
kapcsolatot, tehát az igaz Annál nagyobb tisztelet a kivételeknek! 
életnek erejét. Első pilla- A plébánosnak a dolog igen kényelmes 
nattól fogva eszmélt arra, volt: ebéd után a feketekávénál intézhette 
hogy voltak hosszú korok, el a dolgot a simanyelvű ügynökkel — 

századok és századok, amikor vallás és még Budapestre sem kellett mennie érte 
művészet mint elválaszthatatlan testvérek — az ügynöknek s a külföldi cégnek 
éltek együtt — az emberiségnek nagyobb szintén igen nagy örömük volt benne, 
boldogságára. A vallás, az emberiségnek hiszen milliókat s milliókat szereztek vele 
e sejtelmes vezércsillaga a szépségnek s vittek ki az országból, csak a szegény 
tündér-szivárványa alatt jelent meg akkor iparművészet, magyar művészet, az járt 
és a művészet, amely magára maradva az egészben pórul. 
üres játék, hiú fűst és gerinctelenül önma- Fieber Henrik mindezt világosan látta 
gába összeomló valami, a vallás örök maga körül. Ügy érezte: vallása meg van 
szimbólumaiban találta meg igazi értelmét csúfolva, a művészet rútul kijátszva. Hogyne 
és lényegét. vetette volna magát teljes hévvel, teljes 

Ez, a vallásnak és a művészetnek elszántsággal a küzdelembe akkor, amikor 
elszakíthatatlan viszonya és egymásra mindazt látta maga körül veszélyeztetve, 
utaltsága, ez volt az, a mit Fieber Henrik ami lelkének a legszentebb volt! És ő 
már ifjú korában felismert és mint pályá- elszánt harcos volt. Nem szeretett, nem is 
jának és működésének irányító vezér- tudott, de nem is akart megalkudni. És 
eszméjét állított maga elé. mivel igaz eszmékért harcolt teljes meg-

Ha maga köré tekintett, mit látott ? Hogy győződéssel, hát nem is nagyon tudott 
vallás és művészet, nemhogy testvérek személyekre tekintettel lenni. Volt is ellen-
volnának, de nem is ismernek többé sége elég. Legtöbbje olyan, aki nemtörő-
egymásra 1 dömségből és műveletlenségből volt az. 

Hogy abban, amiben azelőtt a vallást „Mit is akar ez a Fieber?" Hát nem 
a művészet oly fenségessé, hatalmassá és mindegy, hogy egy kicsit ilyen vagy amolyan 
virulóvá tette, a szimbolumok külső meg- az a kehely, hogy boltból veszik-e vagy 
nyilvánulásában — abban most a vallást, külön csináltatják-e valakivel ? Az ilyen 
utazó-ügynökök közvetítésével üzleti cégek szójárások , aztán felháborodását csak 
látják el, többnyire külföldi árúval — növelték. És joggal. Mert nyugodtan föl 
minden finom, ájtatos lélek legnagyobb lehet állítani azt a tételt: amilyen az egyház, 
fájdalmára és felháborodására. A mit mi olyan a művészete. 
mesterségbeli gyűjtőnévvel egyházi ipar- Fieber Henrik azonban nem elégedett 
művészetnek nevezünk: oltári felszereié- meg a tagadásnak, az írtásnak ezzel a 
sek, misemondó ruhák, szövések, anti- munkájával . Tudta ő nagyon jól, hogy a 
pendiumok, gyertyatartók, szentek színes gyom igazi pusztításának csak egy módja 
szobrai stb., stb., ezeket mind szép illusztrált van : ha kalászt ültetünk helyébe ! De meg 
árjegyzékkel felszerelt ügynökök hozták ez volt legnagyobb életöröme s ez nevelte 
készen és a legkisebb fáradtság nélkül a hitét; ha a vallástól megihletett, igaz 
vidéki plébániára — sőt sokszor oly elő- művészetet láthatott s annak létrehozásá-
zékenyek is voltak, hogy nem is kértek ban maga is közreműködhetett. Ezért 
pénzt, hanem a régi, már elkopott — de ál landóan egész művészgárda vette őt 
műbeccsel bíró holmiért ingyen adták az körül. Azokat a művészeket, a kiket ő 
újat. Kép, ha kellett is, így került: vagy komolyaknak, igaz meggyőződésűeknek 
olajnyomat, vagy a tizenhat stáció nagy tartott, állandóan tudta foglalkoztatni. Min-

mut 
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1 
denkit tehetsége szerint; ehhez igen finom kének legszebb, legfinomabb bizonyítéka; | 
érzéke volt. S mivel épen nem volt egy- jóllehet, hogy a vallás és művészet fenséges ! 
oldalú, hanem ötvösség, szövés, egyházi viszonyáról leszűrt tanulságait természete- j 
bútor, üvegfestészet, freskó, egyformán sen az egyház múltjából, a középkorból : 
érdekelték, föltéve, hogy az ő művészi s a reneszansz-ból merítette, mégis az | 
ideáljait kielégítették, így mindig volt valami egyházművészet számára is modern, a j 
megoldani való feladata, munkája, célja, jelenből fakadó művészetet követelt. Erezte, J 
a melybe egész energiáját és odaadását hogy a modern művész is, mint a hogy 
beléfektethette. S ebben aztán nem röstelt ezt minden kor művésze tette vagy a 

j semmi fáradtságot, semmi utánjárást. Néha saját szíve és lelke sugallatát követi, a 
! gyöngéd erőszakkal, de legtöbbször szavá- mikor alkot, vagy pedig csak szolgailag 
1 nak meggyőző erejével mindig tudott másol. Nem volt sem szélsőséges, sem 
í magának mecenásokat fogni, a kiknek szecessziós, mindenekelőtt a komoly oda-
| segítségével aztán megvalósíthatta kedvenc adást és elmélyedést követelte a művész-
t gondolatait. tői, de,mégis lelkében őszintén modern • 
| így történt, hogy az ő buzgólkodása volt. És az ő művészeinek a saját I 
2 nyomán már majdnem valami egyház- művészetükhöz való ezt a jogukat meg 

művészeti stilusféle volt megindulóban, s is védelmezte keményen mindenkivel 
ki tudja, hogy szerencsésebb körülmények szemben. 

Í
- között, s ha ő még tovább él vala, a Ezért is volt elég megtámadtatásban 

dolgok hová fejlődnek. Nagyszabású terve része, azok részéről, nagyon sokak részé-
j úgyis az volt, hogy néhány építész s egyéb ről, akik a művészet titkos törvényeit nem 
| művésznek belevonásával jól szervezett ismerve, meg nem érthették, hogy miért 
t egyházművészeti vállalatot alapít, melyben nem csinálják az ő művészei egyszerűen * 
I az egyes iparművészeti ágaknak megfelelő a reneszánsz művészetét tovább, mikor J 

Í műhelyeik lettek volna s amely egyúttal az annyival fejlettebb, harmonikusabb és 

képes lett volna, nagyobbmérvű termelése tökéletesebb, mint ez a mostani I 
által, a külföldi, vásári portékát nemcsak Ő pedig hirdette tűrhetetlenül, tántorít-

Íúgy, mint jelenleg, egyes esetekben, hanem hatatlanul tovább az igét. Minden enerzsiája, 

lassanként végképen kiszorítani. így is az lelkének minden megmozdulása ideáljait 
. ő kezdeményezésére vezethető vissza az szolgálta. Már betegágyának dőlt, midőn 
í üvegfestésnek, az utókor előtt majd csudá- utolsó munkája megjelent: az üvegfesté-
t latos reneszansz-a, amelyet az ország szetről. Ritka szaktudás párosul művészi 
j az utolsó 10—15 év alatt, néhány művész- lendülettel ebben a műben. 

Í lelkű ember csendes munkájával ért. Azután az Isten kifürkészhetlen végzé-

Természetesen az ő igazát nemcsak sének engedve, itt hagyott bennünket. Úgy 
| élőszóval hirdette, hanem a tollnak is érezzük, hogy tátongó, pótolhatatlan űr 

nagy mestere volt. A művészetről írott nagy maradt nyomában. 
könyve, egyéb írásai, temérdek cikkei bizo- Mifpedig, akik még ideig-óráig itt for-
nyítják ezt. Tanított, magyarázott, búzdított. golódunk, kegyelettel és szeretettel őrizzük 
És itt következik lelke igaz művészi érzé- az ő emlékét I 
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