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zok a társadalombölcselők 
és esztétikusok, akik a 
nagy francia forradalmat 
követő legújabb történelmi 
kornak művészeti mérle-
gét megállapították, egyek 
abban a felfogásban, hogy 
a politikai és gazdasági 

erők nagy felszabadulása nem hasznára, 
hanem ártalmára volt a művészetnek. Ha 
eltérnek is egymástól a hanyatlás mérté-
kének megítélésében, mind egyet értenek 
abban, hogy az a polgári és demokratikus 
kultúra, mely a régi feudális-arisztokrata 
kultúrának helyére lépett, egy évszázad 
leforgása alatt sem tudott az előbbi ko-
rokéhoz mérhető művészi életet teremteni. 
A nyugalomnak, a közös érzületnek s az 
életeszmények azonosságának szenthárom-
sága hiányzik abból a századból, mely a 
francia forradalomra következett s a jog-
kiterjesztés, habár adott is a tömegeknek 
a sóvárgott magasabb kultúrjavakból egyet 
és mást, végeredményben csak a szociális 
ellentéteket élezte ki a munkaadók és a 
munkások között. Azok a zárt egységek, 
melyek a régi időkben a társadalmi osz-
tályoknak tömör egyéniséget adtak, meg-
lazultak, sőt összeomlottak. Hová lett az 
ókori állam nagy ereje, mely kifejlesztette 
a görög szépségeszmény nagyszerű tem-
plomait és istenszobrait? Hová lett az a 
hierarchikus szervezettség, mely a közép-
kor egyházi pompájával tudott a nagy 
tömegek életét megszépítő varázslatot vetni 
a rút valóság fölé ? Az a kézműves- és 
polgári osztály, mely a középkornak fiatal, 
előrelendülő művészeti ideáljait szolgálja, 
a francia forradalomban diadalra jut, de 
győzelme csak látszólagos. És megszűnik 
a hűbériség más osztályainak ragyogó élet-
pompája is. Az erős abszolutisztikus haj-
lamú királyi udvarok művészete épen úgy 
kialszik a francia és spanyol udvaroknál, 
mint a főrangú arisztokraták művészet-
pártolása az olasz városokban vagy a kis 
német fejedelemségekben. Az a polgár, 
aki a francia forradalom után támad, nem 
utóda többé a németalföldi jómódú pol-
gárnak, aki fényes ünnepségek közt, 
lakomák és káprázatos felvonulások közt 
örülhetett az életnek. Az életformáknak 

az a megállapodottsága, melyet ezek az 
évszázadok minden osztályra nézve ki-
fejlesztettek, a szellemi, vallási és mate-
riális szükségleteknek egyező volta egy-
egy kultúrközösségen belül, mindez most 
romokban hevert és a sok szabadság, 
mely e hagyományokat felváltotta, ittas 
boldogsággal töltötte el az embereket, de 
az élet semmivel sem lett szebb, a mű-
vészet pedig nyomába sem léphetett a 
réginek. 

Szükségképen volt-e ez így? Ott, ahol 
az erők szabad versenye a jelszó, az erők 
természetszerűleg összecsapnak. A gazda-
sági és a politikai életben ebből nagy és 
súlyos feszültségek származnak. Az ipari 
szabadság szétzülleszti a régi céheket 
művészeti moráljukkal egyetemben és a 
gazdasági szabadság a tudás helyére a 
vállalkozást ülteti. Vannak még mesterek, 
de ezek fölé kerekednek a gyárosok, 
vannak becsületes, tisztahitű munkások, 
de ezeket lenyűgözi az élet nehéz volta. 
A túlsók jog helyén egyelőre nem művészet 
támad, hanem felelősséghiány. A művész-
mesterember és a fogyasztó-élvező közé 
egy új fogalmat iktat be a fej lődés: a 
vállalkozó-tőkést, akinek a művészet nem 
szent többé, hiszen hagyományait sem 
ismeri, hanem üzlet. S a szétmállás, a 
zűrzavar egyre folytatódik, amint új, az-
előtt sohasem volt gazdasági alakulatok 
támadnak életre. A művész, akit nem köt 
többé a céhek fegyelme, különválik a 
munkástól, aki proletarizálódik. Mint árnyék 
imbolyog a tervező művész a mult szépség-
szomjúságának emlékei és a jelen üzleti 
pénzforrásai közt. Nem egy demokratikus 
kultúra szépséghordozója, hanem egyetlen 
meggazdagodott osztály életörömeinek 
szolgája ő. A francia empire nem stílus 
többé, mely egy közösakaratú társadalom 
szépségeszményeit fejezi ki, mint a gótika, 
vagy a rokokó. Hanem a francia hadsereg-
szállító-ipar meggazdagodottjainak lakás-
beli uniformisa. Vagy a század második 
felében Makart pompás, színtűzekben égő 
mennyezetképei és asszonycsoportjai nem 
fejezik-e ki pontos hűséggel a meggazda-
godott tőkepénzes érzéki örömeit, lapos 
kedélyét és a belső élményeknek teljes 
hiányát ? 



A tizenkilencedik századnak az ipari 
szabadságban gyökerező nagy gazdasági 
szétzüllöttsége, mely művészeti anarchiába 
fullasztotta a fejlődést, sokáig vigasztalan 
állapotnak tetszett. Hogy lehessen ott 
művészetről szó, ahol nincsenek fegyelmező 
kötelességek s hogy lehessen kötelesség 
ott, ahol minden politikai szenvedély a 
jog fantomjai után futkos? Individualizmus-
ban csattan ki a kor betegsége s ez a 
túlhízott individualizmus megölője minden 
hagyományérzésnek. A rövidlátású em-
berek így fejezték ezt ki : a mi korunknak 
nincsen stílusa. De evvel csak a sáppadt-
ságát állapították meg, nem a betegségét. 
Oh mennyi minden ba j rejtőzött e fakó 
szépséghiba mögött! Egy egész elroncsolt 
társadalomszervezet, amely mint lázas 
beteg sóvárgott távoli szépségideálok után. 
Egy korról ábrándoztak, melyben a mun-
kásnak és a szegénynek tiszta háza és 
tiszta kertjei lesznek, nagyszerű hite és 
pompás ünnepei, munkatemplomai és 
olajfestményei — demokratikus művészete. 
A szociálesztétikusok csillogó jövő kon-
túrjait rajzolták meg. S ezalatt kiki a maga 
programmtervezetének valóra válását kép-
zelte el. 

A nagy, kaotkius összeomlás a mult 
század elején — amint ez már történni 
szokott — a reakció apostolainak hangját 
erősíté. Mert reakciós volt az apostolok 
legtöbbje, akik a „gép rabszolgaságát", a 
„kézműves ipar feltámasztását", a régi céh-
rendszer és feudal-arisztokrata világ vissza-
állítását követelték. Ezeknek minden mű-
hely „füstös, piszkos" volt és minden 
munkás elcsenevészedett emléke „régi 
szép idők"-nek. Szokás volt az egész 
század esztétikai bűneiért a francia forra-
dalmat okolni, csakúgy, mint az ellenkező 
oldalon minden ba j kútforrásául az „átkozott 
tőkét" emlegetni s a nagy munkásdemok-
ráciáktól várni a világ szebbé válását . 
Közben azonban a viszonyok maguk 
fejlesztették ki a gyógyulásnak első fel-
tételeit. S amint elültek a szélsőséges 
elmélet-kigondolók, amint a társadalmi osz-
tályok folytonos feszültséghelyzete lassan-
ként egy új statikai elrendeződés képét 
kezdte felölteni: megindult a társadalom 
regenerálódása magasabb és jobb művé-
szeti kultúrája irányában is. 

Ebben az újraéledő művészeti vitalitás-
érzésben tulajdonképpen az új gazdasági 
alakulat tényezői játszották a legfontosabb 

szerepet: az indusztrializmus és a nyo- ] 
mában kifejlődött új társadalom-jegecesítő ! 
e rő : a nagyváros. Ugyanaz a gépipar, j 
amely a régi kézművesség ideáljait kiölte • 
s az új ábrándokat meg nem valósította: I 
teremtett hasznos szépségeket s ezek közt í 
a legnevezetesebbet, a nagyvárost. Mint I 
ha jdan a dom környéke, vagy a hűbérúr t 
lovagvára, úgy vált a modern nagyváros J 
egy új művészet centrumává s úgy kezdte j 
felölteni a körötte csoportosuló társadalmi ! 
rétegek akaratnyilvánulásának és érzelmi- j 
közösségének kifejező jegyeit. Evvel meg- 1 
volt a stíluskristályosodás folyamatának j 
első fix pontja. S mi mást jelentett a • 
nagyváros új építőanyagával, új építészeti I 
alkalmaival, házaival, üzletházaival, széles j 
boulevardjainak szépségével, kertváros- I 
negyedeivel és munkásjóléti intézményeivel, f 
mint az ú j stílus szellemének első tör- ! 
melékeit? A világmetropolisok nagy, acélos j 
ereje, lüktető életakarása kezdte kis meg- | 
nyi lvánulásokon: egy vascirkuszon, egy I 
pályaudvaron is kifejezni a maga forma- j 
készségét. A tömegízlésnek ez az expan- I 
ziója nem belső finomságokat keresett, j 
nem kodex-miniatürök hajdani szépség- | 
nyelvén szólt, hanem izzólámpák világító- j 
testeit formálta meg, plakátok és tapéták ! 
olcsó és józan anyagok hűvös gép-eszte- j 
t ikájának szolgálatába szegődtette a mű- * 
vészetet. I 

£s a muvesz l Őt az első elmélet- * 
kigondolok kézművessé, majd vállalkozó ] 
tőkéssé tették egyben s e nyugtalanító : 
hivatásingadozás legbiztosabb akadálya ! 
volt egy új kötelességteljesítés kezdetének, j 
Ám az elméleteken itt is átgázolt az élet ! 
s kijelölte a tervező művész helyzetét is i 
az új indusztrializmusban. A nagyváros * 
gazdasági erőkifejtése az ő helyzetét lassan I 
átformálja és hivatásának öntudatában és 
fegyelmében megerősíti. Szervezkednie j 
kell neki is a szervezkedő nagyipar és a j 
munkástestületek között s ebben a szervez- j 
kedésében nemcsak osztályhivatása dől j 
el véglegesen, hanem egy új céh-etika ! 
alapjai is le vannak rakva. Szervezetei S 
jelentik a műhelyszövetségek, a művészeti $ 
és műipari egyesületek keletkezését, a I 
különböző Bund-ok, Werkstátte-k, Gilde-k, | 
céhek és másnevű művészeti testületeket, | 
amelyek irányítják a termelést, lemérik j 
az osztályok és foglalkozási ágak szűk- f 
ségleteit, hozzáigazodnak a luxushoz és j 
a munkásigényekhez, árakat szabnak ! 



| meg és az életformákat alakítják ki, meg- jómódú polgárság életformáihoz igazodtak, 
J tanulják a gép nyelvét és a tömegtermelés a művészeti iratok és folyóiratok tömegei, 
Í ízléses voltát, — átértékelik a művészetet melyek a fogyasztók nevelésének talán 

egy új társadalom valutáris eszközeihez, ha tásosabb tényezői voltak, mint az iskolák, 
Mindez a gazdaságpolitikai megalkuvás az amatőr egyesülések és a különféle 
persze véget vet a művészeti individua- művészeti előadások. Mindezek első, hó-
lizmus túltengéseinek is és — legalább is mályos, de egyre erősödő kísérletek voltak 

t a hasznos, a szociálisan alkalmazott a fogyasztók szervezésére és egyetlen 
f művészetekben — a forradalmak lázát is hibájuk az volt, hogy a művészet intenzi-

eltünteti. A közösen átértett s átgondolt tása helyett a művészet extenzitását tar-
nagy eszmények, ha itt-ott túlsók intel- tották szem előtt, nem a belső érték 
lektust ömlesztenek is az alkotások szel- emelésére, hanem a fogyasztás általáno-
lemébe, korántsem akkora baj, mint sítására törekedtek, a demokratizált köz-
volt a századeleji művészeti anarchia, ízlést az olcsó, de rossz művészeti árúk 
mely a természettudományok előrehala- tömegével igyekeztek kielégíteni, 
dásával csak növekedett s a század Ennél egy lépéssel már további fejlődést 

Í hetvenes-nyolcvanas éveiben a „Los vom jelent a művészi nevelésnek az az iránya, 
Sül", majd a „szecesszió" idején a leg- mely tudatosan a fogyasztók nevelésének 

2 nagyobb zűrzavarokra vezetett. programmjait igyekszik megvalósítani. Míg 
Á művészet demokratizálódása — ellen- az előbbi eszközökben sok volt az inga-

| állhatatlan folyománya a jogkiterjesztésnek, dozás, a művészi szakképzés, a művészet-
Í* a közös kultúrjavak utáni vágyakozásnak dilettantizmus és a műélvezetre való nevelés 

— idáig jutott el egy évszázad alatt. Átélte közt, a tudatosan kitűzött cél pontos körül-
. krízisét és kiválasztotta gyógyulása regene- határolása a fogyasztószervezetek első 
| ráló erőit. Zárt keretei le voltak fektetve iskoláiba bocsájt ja be a nagy tömegeket, 
t az új szervezetekben az új nagyvárosi azokat is, amelyeknek az iskolábalépésük 
| életen belül: a munkaadóé, a munkásé pillanatában sejtelmük sincs még a rájuk 

és a tervezőé. Hátra van még egy fontos váró feladatról. Maga a tőkésvállalkozás, 
tényező szervezetének kialakulása: a fo- a művészetellenesnek hirdetett nagyipar 
gyasztóké. Azé a művészetfogyasztóé, aki siet ebben a népművelésnek szolgálatába, 
társadalmilag nem egységes, gazdaságilag mikor az ízlésnevelésnek nagy fegyver-
s igényeiben nem homogén tömeg,céljaiban, tárát s anyagi eszközeit bocsájt ja a nép-
vágyaiban, sőt a művészetről való fogai- művelő egyesületek szolgálatába, hogy 
maiban is szerteszéjjel mállik s ennélfogva éppen más oldalon, a kvalitásosabb árúk 
a közös művészeti eszményekre való kívánásával, az ízlésbeli igények fokozá-
kapacitációja is a legnehezebb. Képzeljük sával búsásan megkeresse a maga hasznát, 
el ezt a tömeget — mégha becsületes Több művészetet a népnek! — hangzik j 
akarása minden egyedében megvolna is a kívánság innen is, onnan is s ez a jel- ! 
— hamis illúzióival, belső szükségből nem szó nem szociálesztetikusok utópista áb" 2 
fakadó művészeti igényeivel, melyek inkább rándjait jelenti immár, hanem a vállalko- ? 
a magasabb osztályhelyzet fitogtatására zásnak, a műipari, sőt a tisztán gyáripari 

Í* valók, rossz szurrogátumokon nevelkedett vállalatok jelentős részének is kívánsága 
ízlésével, zűrzavaros képzeteivel. a termelt javak jobb elhelyezése és na-

De itt is megtörtént már az első lépés gyobb értékelése céljából, 
a szervezés felé: a tömegek művészi Mindez pedig végső eredményben nem 
nevelésével. Nem újkeletű és nem a hagyhatta érintetlenül magának a művé-
művészet demokratizálásának jelszavával szetnek műfaji korlátait sem, amelyek addig 
vette kezdetét, de öntudatlanul is ezt a meglehetős merevséggel őrizték egy arisz-
célt szolgálták a művészi nevelés polgári tokratikus grand art-nak és egy alacso-
és munkásintézményei. Ezek is a nagyváros nyabb rendű iparművészetnek hazug meg-
gazdasági és kulturális gyűjtőpontjaiban különböztetéseit. Az eltolódások abban a 
jöhettek csupán létre : a múzeumok, me- pillanatban, melyben az új, nagy társadalmi 
lyek a régi főúri paloták és királyi udvarok rétegek a művészetnek addigi segédmun-
kincseskamráit váltották fel, a művásárok kásáiból maguk is fogyasztókká lettek, 
és a hozzájuk kapcsolódó kiállítások, megrecsegtették e régebbi, de ősiséggel 
melyek a hajdani mecenásokat felváltó egyáltalában nem bíró megkülönbözteté- ! 



seket és a szociális alkalmazhatóságot 
tették a mitsem mondó s erőszakolt ipar-
művészet helyére a használhatóság krité-
riumává. Szociálisan alkalmazott művészet 
— ez mint tiszta esztétikai meghatározás 
nem helytálló ugyan, de — bizonyos szem-
pontból igazságosabb és értelmesebb fel-
osztása a művészi alkotások komplexu-
mának és kifejezője bizonyos művészi 
akarásnak is, ami végeredményben mégis 
csak kell, hogy minden művészi alkotásban 
kifejezésre jusson. Szociálisan alkalmazott 
művészet, a tiszta művészi értékelés szem-
pontjából. nem helytálló alapja egy tudo-
mányos disztinkciónak. De gyakorlatilag 
sokkal használhatóbb az elavult képző-
és iparművészeti megkülönböztetés helyett. 
S kielégítheti egyfelől a l'art pour l'art 
híveit: mert meghagyja nekik a képző-
művészet birodalmának jelentős részét, azt, 
amely nem a tömegek életberendezésének 
magasabb szintjét, hanem a tiszta művé-
szeti formamegnyilatkozást szolgálja. S ki-
elégítheti másfelől a művészet demokrati-
zálásának hirdetőit is, mert hatalmasan 
kitolja az iparművészet határait felfelé és 
lefelé. Szociálisan alkalmazott művészetté 

válik ezzel a képzőművészetnek nemcsak 
építészeti, hanem egész monumentális fes-
tészeti és szobrászati ága is. Mintahogy 
idesorakozik minden, ami a széles nép-
rétegek életének széppétevésére vonatkozó 
művészi tevékenységek sorába tartozik, 
tehát a díszítő- és iparművészeti ágak 
valamennyije, sőt a géppel elérhető mű-
vészi hatások közvetítéséből is egész sereg. 
A gyakorlat például a festőművészetet, a 
divatot, a kertművészetet, a színpadi dí-
szítőművészetet már rég az iparművészetek 
közé ültette, noha az iparművészetek hiva-
tásos korifeusai — elsősorban az ipar-
művészeti iskolák — erről mindeddig alig 
vettek tudomást. A hasznosság, a használni 
akarás, a tiszta esztétikai gondolkozás 
szűzies magaslataiban nem jó ajánlólevél 
a művészi értékmegállapításban. De a gya-
korlatban, akkor, amikor egyszerű iskolás 
felosztásáról van szó, a művészeti ágak-
nak tiszta és kifejező szempontot nyújt. 
S elvégre fontossága is meg van egy kor-
szakban, amely hangosabban hirdeti, 
mint valaha, hogy a dolgozó embertöme-
gek életének megjavítása a legfontosabb 
emberi feladat. 

\ 


