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külföldi magyar propagan- gétől függ. Az üzleti szempontnak tehát 
dáról beszélnek szomszé- háttérbe kell szorulni a propaganda-célt 
daink. Benes úr a cseh szolgáló kvalitás mellett. Ha pedig a leg-
parlamentben szemünkre kitűnőbb múzeális anyagot visszük ki kül-
veti az őrült propagan- földre, mely nem eladó, növekszik a rizikó, 
dánkat, itthon pedig egyre csökken a jövedelmezőség, sőt bizonyos 
készülődünk, tervezünk, fokig csökken az érdeklődés is. Mert 
De hogy csakugyan valami hiszen nem elegendő a históriai, a 

sokat tettünk volna e téren, annak hírét volt Magyarország művészeti alkotásait 
még nem halljuk. A külföld saj tójában megismertetnünk a külfölddel, hanem az 
legalább nem sok látszata van. Míg eleven kultúránkkal szeretnénk bizonyítani 
Ausztriáról hasábokat írnak az angol és nemzetünk életképességét, kulturnemzet 
francia lapok, sajnálják, segíteni akarnak voltát. 
rajta, még kulturális téren is bizonyos És itt új nehézségek mutatkoznak. Képe-
közeledést keresnek Béccsel, addig Magyar- ket, szobrokat még csak szállíthatunk kül-
országról szó sem esik, mintha nem is földre, de már például bútort, kerámiát, 
volna. Ahol pedig különféle hivatalos vagy üveget sokkal nehezebb kivinni. Lámpa-
magánvállalkozások próbálkoznak kiállí- ernyőkkel, csecsebecsékkel nem mutathat-
tásokkal, mint például Hollandiában tör- juk be iparművészetünk fejlettségét. Ezen-
tént, ott az eredmény nemhogy javunkra felül a művészi ipar nem kiállításokra 
válna, de inkább ártalmunkra van. termel, mint a képzőművészet, hanem a 

Bármennyire kívánatos, sőt szükséges, reális szükségletnek. A termeléshez itt 
hogy mi magyarok is belekapcsolódjunk nyersanyag és befektetés, tőke szükséges, 
a külföld szellemi világába, még pedig Az iparos nem szívesen utaztatja készít-
nemcsak mint importáló ország, hanem ményeit a bizonytalan haszon reményében, 
mint számottévő tényező kivitelünkkel is, nem várhat költségeinek megtérülésére, ha 
annyira nehéz jelenleg az erre irányuló itthon gyorsabban és biztosabban értéke-
sok szép terv megvalósítása. Csaknem sítheti termékeit. Már pedig a nyersanyagok-
leküzdhetetlen akadályok tornyosulnak a ban gazdagabb, túlprodukcióval elárasztott 
külföldön folytatandó eredményes kultu- külföld, mely nem szívesen fogadná be 
rális propaganda elé. az idegent, nagyon is bizonytalan piac 

Itt csak a művészetekről, különösen az volna a mi művészetünk számára, 
iparművészetről beszélünk. Az irodalmi Azt, ami a legjellegzetesebben magyar 
propaganda, kiváltképen a zsurnalisztikái, művészetünkben, az erdélyi, a felvidéki 
még legkönnyebben férkőzhetik a külföld népies művészetünket, a hímzést, a kerá-
szívéhez; hogy e téren sok mulasztás miát már lefoglalták a maguk számára a 
terhel bennünket és hogy az élelmességre, románok, a csehek és a szerbek, kik 
az okos és komoly irodalmi propagandára kedvezőbb anyagi, politikai és valutáris 
nagy feladatok várnak, arra megtanít ben- viszonyok között dolgozhatnak az ántánt-
nünket ellenfeleink példája. államokban, mint mi. Ők csak folytatják 

A művészeti propagandát külföldön első- a háború előtt és a háború alatt meg-
sorban a kiállítások szolgálnák. Ilyenek kezdett propagandájukat s mi hiába akar-
rendezését azonban nagyon megnehezíti nánk Párisban vagy Londonban, Amster-
rossz valutánk. Hiszen a szállítást, a biz- damban vagy Genfben bizonyítani, hogy 
tosítást, a rendezést, a katalógusokat stb. a kalotaszegi varrottas, a felvidéki nép-
alig győznénk megfizetni és még ha költ- művészet magyar. 
ségeink eladásokból, belépti jegyekből rész- De ha sikerülne is a bizonyítás, vájjon 
ben megtérülnek is, nagy kérdés, vájjon mit nyernénk vele politikai tekintetben, 
a kiállítások erkölcsi sikere megéri-e az ily mit nyernénk területi integritásunk érde-
vállalkozásokkal járó áldozatokat, energia- kében ? Legyünk tisztában azzal, hogy a 
pazarlást és kockázatot. Természetesen a politikának, a politikai szimpátiának semmi 
siker nagyban a kiállított anyag minősé- köze sincsen a művészetekhez. Mégha 



sikerülne is néhány városban a kiállítá-
sainkat látogató közönség egy részének 
rokonszenvét megnyernünk, érdeklődését 
Magyarország iránt felkeltenünk, remélhet-
nénk-e ettől politikai hasznot? A Lloyd 
George-ok, a Briand-ok, a Benes-ek, a 
Take Jonescu-k nem látogatják a kiállítá-
sokat ; pedig ők intézik a népek sorsát, 
ők és az ő szócsöveik útján irányított 
közvélemény. Vájjon megváltoznék-e a mi 
érzésünk, politikai véleményünk Orosz-
ország, Csehország vagy akármelyik más 
ország iránt, ha itt nálunk akár a legszebb 
iparművészeti kiállítást rendezné ? Gon-
doljunk csak vissza a — persze legkevésbé 
sem magas színvonalú — kiállításra, mely-
lyel bennünket 1918-ban Bulgária a mező-
gazdasági múzeumban megörvendeztetett, 
a sok anilin-festékes szőnyegre, a puskák-
ból és töltényekből összerakott csillárokra, 
a sok bolgár zászlóra. 

Igaz meggyőződésem, hogy a külföldi 
propagandát meg kell csinálnunk, de itt 
Magyarországon. Ha valutánk megakadá-
lyoz abban, hogy kimenjünk külföldre, 
ugyanez a valuta sok tekintetben kedvez 
versenyképességünknek. Itthon tudnánk 
olcsón produkálni, kiállítani, kereskedni. 
Nem három-négy külföldi városban kell 
bemutatni művészi iparunkat, hanem az 
összes külföldi közönséget kell ide csalo-
gatnunk, hogy lássa itt, amihez kétség 
nem férhet, hogy mink volt, mink van, 
mit tudtunk ha jdan és mit tudunk ma. 
Ha a külföldi pénz és a miénk közötti 
arány lényegesen nem változik, mint ahogy 
sajnos minden ellenkező Ígérgetés dacára 
nem igen akar erre hajlandóságot mutatni, 

úgy ebből a bajból is le kell vonni a 
konzekvenciákat, melyek között vannak 
talán reánk nézve előnyösek is. Lehetetlen, 
hogy a külföld nagyobb mértékben ne 
keresse fel az olyan országot, ahol olcsón 
és jól élni és vásárolni lehet. Akkor pedig 
csak a jó alkalmat kell nyújtani a vásárlók-
nak és a termelőknek, hogy egymásra 
találjanak. Ha egyszer piaca lettünk a 
külföldnek, akkor az érdeklődést, a rokon-
szenvet is könnyebben felébreszthetjük 
magunk iránt. 

Ha Lipcse tízemeletes vásárházat emel 
az ő „messe"-i számára, hová összesereglik 
a világ, hogy árút és pénzt cseréljen, miért 
ne gondoskodhatnánk mi is olyan helyi-
ségről, ahol összpontosulhatna kivitelre 
szánt iparművészetünk? Ahelyett, hogy á 
fonds perdu mulandó külföldi kiállításokra 
fecsérelnénk milliókat, az iparművészetnek 
itthon építsünk állandó hajlékot és töltsük 
meg azt igazán értékes magyar anyaggal. 
Minden egyes művészileg jó bútordarab, 
minden itthon készült szép szőnyeg, min-
den magyar ékszer több propagandát rejt 
magában, mint a Potemkin-falvak, melye-
ket letűnt korszakok dicsőségéből építhet-
nénk fel az ellenségünk földjén. 

Ha volna ilyen hajléka művészetünknek, 
ha lesz gazdag, nemes művészetünk, akkor 
eljönnek hozzánk ellenségeink is és bará-
tainkká válnak, anélkül, hogy reájuk erő-
szakolnánk igazunkat. 

„Toujours-y penser, jamais en parler" 
— mondotta Gambetta, mikor Francia-
ország elvesztette Elszászt. Legyünk egyek 
a gondolatban, dolgozzunk és higyjünk 
— ez a legjobb propaganda! 

Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában — Amen. 
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inden kornak, melyben köz- talaja. A reneszánsz viszont olasz stilus. j 
vetlen kapcsolat van élet Talán mert az olasz életvidámság és a 
és művészet között, föltét- napsütéses olasz táj nem bírják el a misz-
lenül van stílusa. A stilus tikus gótikát. A reneszánsz nyugodt ará-
egyrészt a kor bélyege a nyai, derűs formái viszont Németországban 
művészetén, mert az őszin- nem találtak sok talajra. A német termé-
tén, formaösztön alapján szetnek a gótikus komplikált forma és a 
megalkotott formán vissza- szerkesztés jobban megfelel. Ezért a német 

tükröződik az egész kor lelki élete. Másod- a reneszánszból vagy valami egészen mást 
sorban a közvetlen miljőnek áll a hatása csinál, vagy szolgain másolja és nem j 
alatt a stilus s így az alkotó faj egyéni asszimilálja azt. Á barokk már inkább -
lelki állapotát és karakterét is visszatükrözi, német stilus. A barokk a gótikának egy 
A stilus grafikusan ábrázolja két összetevő utolsó kihangzása. A reneszánsz nyugalma 
elemnek (a kor és faj lelki diszpozíciójának) után visszacsapás a gótika nyugtalansága 
eredőjét. Valamint a jó grafológus a kéz- felé. Mintegy elvilágiasodott gótika. A 
írásból az egyénről, úgy a jó formameg- gótikus vonal aszkéta szögletességével 
figyelő a stilus formaírásából a korról és szemben a barokk vonal testiesen ívelt, 
fajról megállapíthat mindent, ami annak a gótikus vágy életentúljával szemben a 
lelki életére jellemző. barokk az érzéki élet, a test, a hús földi 

A gótikus művészet korának lelki karak- jelenét helyezi. (Rubens, drezdai Zwinger 
tere a vallásos rajongás, a túlvilági bol- stb.) A barokk temploma is világi, vallá-
dogság vágyása s a földiek megvetése, sossága a pompáért van és nem a pom-
Valami hisztérikus idegesség jellemzi az pá ja a vallásért. A puritán Anglia nem is 

2 embereket s ez természetes következménye igen vette át. Olasz- és Franciaország 
f a földöntúli életígéret földi életre vonat- viszont talán még Németországnál is job-
2 koztatott irreálitásának. A gótikus templom ban ápolta. 
' ennek a lelkiállapotnak a tükre. A gótikus A XÍX. századnak nincs stílusa. Egyszerű 

templom földiek fölött álló irreálitás. A ennek az oka. Stílushoz közvetlen kap-
magas, sűrű oszloperdő s pillérsor, égfelé csolat kell élet, társadalom és művészet 
törő vonalak, a félhomályt misztikusan szí- között. A XIX. század a társadalmi ala-
nező igen nagy falfelületet elfoglaló színes kulások, forradalmak százada. Az osztály-
ablak s a részlettagolás nyüzsgő, zsongó harc, az anyagi megélhetésért való küz-
túlzsufoltsága érik ei ezt a hatást. A helyi delem a lelkiek fölé kerekedik, a művészet 
hatások alatt vidékenként más és más meg- a közönségnek luxussá, a művésznek meg-

Íoldású lesz a gótikus templom. A germán élhetési móddá sülyed, mert nem lelki 
. gótika arányaiban súlyos komor és ezzel kiegészítője, a lelkiekben is alakuló em-
I szemben a függőleges tagolása erősen hang- beriségnek. De a lelkiekben is van alakulás. 
5 súlyozott és a torony magas és megnyúlt A zene ennek a legjobb tükre. Talán egyik 
I csúcsú. Az Isle de Francéi gótika földibb, századnak sem volt annyi zenéje, mint 

Í életvidámabb. A függőleges vonalerdőt víz- ennek, 
szintes vonalak törik meg, a zömökebb A nyugodt egyensúlyos Beethoven — 
torony is vízszintesen lezárt. A falak súlyát az utolsó klasszikus — után a roman-
a felületek csipkeszerű gazdag tagolása tikusok nyugtalan, rapszodikus keresése 
ellensúlyozza. Az angol gótika kelta és ger- következik. Az ember keresi a művészi 2 

j mán hatás alatt fejlődött. Itt a vízszintes formát lelki életének kifejezésére. De a * 
I tagolás egyenrangú a függőlegessel. Az igen lelki életnek nincsen egyenes kapcsolata 
| gazdag részletformák (kelta motívumokkal) az élettel (a gótika egységes hite, a barokk 
I és az apsis végtelen nagy színes ablakai mindenen uralkodó testisége nincsen meg) 
~ veszik el a falak súlyát. Áz épület térben és s így a romantikus művészet a mesében, 

alaprajzban gazdagabb tagolású és archi- a múltban, a keleten és délen mindenütt 
tektorikusabb, mint a francia (germán hatás) keres tárgyat, de seholsem tud megálla-

Olaszországban a gótikának alig volt podni. Ami a zenére áll, áll az irodalomra 

í 
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| és áll az építészetre és iparművészetre is. 
! Azzal a különbséggel, hogy míg a zene 
j szabad formái, a tárgy ellenére is vissza-
| tükrözi a század lelki mozgásainak képét, 
Í az építészet a régi stílusok tudománnyal 
• támogatott másolásában éli ki magát s 
I tudományos készültségével mesterségesen 
" állít gátat új formák kifejlődésének. 

A XIX. század materializmusa, természet-
tudományos képzése a század végén mégis 
hozott valami jót a művészetnek. A ter-
mészettudomány lassankint letisztította a 
művészetről az idegen stilus-cafrangokat 
s logikus konstruktív gondolkodásával el-
juttatta a tiszta szükségformához, a „Zweck-
form"-hoz, mely az anyag és a funkció 

Í hangsúlyozásának alapján áll. A „Zweck-
form" azonban nem lehet végleges forma. 
A stilus, az erősebb, mint a természet-
tudományos logika, a stilus mélyebb forma-
vágy, mely erőszakot követel a célszerű-

Í
- ségen és az anyagon. A gótika és a barokk 

lobogása a kő természetével ellenkezik. 
• A barokk felhőket farag kőből és nem 
I látja az ellentétet a kifejező eszköz és a 

tárgy között. A „Zweckform" csak arra 
lehet jó, hogy abból kiindulva, mintegy 
tabula rasa-ra építsük az új stílust. A 
természettudományos logikánk természe-
tesen nem fog elveszni, mert túlságosan 
vérünkké vált, de bele fog alkalmazkodni 
az új stilus formatörvényeibe, mert a stílus-
ban a lelkiek parancsolóbbak, mint a logika. 

Kérdés, hogy századunk érett-e már új 
stílusra, megvannak-e a stilus keletkezé-
sének lelki előfeltételei? En azt hiszem, 

Íhogy igen. Maga az, hogy a stiluskeresés 
ma már általános Európában, erre vall. 
Az okozat, a stilus, föltétlenül az ok jelen-
létét bizonyítja. Századunknak ma már 
van karaktere és van olyan társadalma, 
melynek a régi stílusokkal nincs őszinte 
kapcsolata és amely életének és gondol-
kodásának megfelelő új formákra vár. A 
ma emberének ideges ritmusú, nagy sebes-
ségekre és túlfeszített idegekre alapított 
élete, a materializmusnak lelki dolgokkal 
szemben való csődje és a misztikus ele-
mek föllépése jó talaj új stilus, új kifejezés 
kifejlődésére. A festészetben, szobrászat-
ban, a mult század naturalizmusával 
szemben, a szubjektív elemek mind több 
szerepet játszanak és ez jó jel, mert a 
stilus a szubjektív kifejezés gyermeke. A 
festészetben a formakeresés az impresszio-
nizmustól kezdve minden új „izmusban" 

uralkodó elem, még a legeltévelyedettebb 
irányok is formai részükben (sűrű osztású 
nyugtalan ritmusukban) a kor lelki álla-
potát fejezik ki. Az építészetben, iparművé-
szetben hasonlóképen általános az új for-
mák akarása. 

Minden művészetben egységesen megvan 
a vágy az új formákra. Kérdés, mennyire 
egységes a törekvés a formák megtalálá-
sára. Németországban, ahol az új társa-
dalmi élet a legegységesebb és legfejlettebb, 
ahol a kulturális élet a legáltalánosabb, 
már jó pár éve egész tudatos és egységes 
az új stilus keresése. Ma már senki sem 
épít Németországban régi stílusban. Nálunk 
még csak szórványos és sajnos, nem 
nagyon egységes ez a keresés. Mi még 
kissé benne vagyunk a XlX-ik század 
kaoszában és ha van is stiluskeresés, úgy 
mindenki a maga útján halad. Pedig a 
stilus nekünk még jobban kell, mint bárki 
másnak, mert nekünk a múltban nem volt 
asszimilált stílusunk, mi eddig jóformán 
csak másoltunk idegen stílusokat. Ha van 
egységes kulturalanyunk és kulturális éle-
tünk és őszinték vagyunk, úgy nekünk 
csak új stilus felelhet meg. 

A stilusfejlődésnek legfontosabb föltétele 
az egységes művészi élet. Csak az együtt-
fej lődés és együttalkotás vezethet egységes 
formanyelvhez. A gótikus templom építésze 
minden munkásával együtt, egy lélekkel, 
egy lelkesedéssel dolgozott egész életén 
át azon, hogy a nagy mű elkészüljön Isten 
dicsőségére. Ezért van, hogy a gót temp-
lom minden része annyira egy lélekből 
fakad, hogy az ember jóformán észre sem 
veszi a művészegyént, aki rajta dolgozott. 
A reneszánszban a stílusegység kulcsa, 
hogy egy ember állott az alkotás közepén, 
egy ember volt egyszerre: építész, szob-
rász és festő, vagy egy műhelyből szár-
mazott minden, ami az épülethez tartozott. 

A stilustörekvés kísérő jelensége a külön-
böző művészetek egymáshoz való köze-
ledése. Ma Európában ezt határozottan 
megfigyelhetjük. Műhelyek keletkeznek, 
melyek valamennyi iparművészeti ágat 
egyesítik (néha építész vezeti ezeket a 
műhelyeket). Sok szobrász festészettel, festő 
szobrászattal is foglalkozik s a képző-
művészek ma már nem tekintik alantas 
foglalkozásnak az iparművészetet. 

A weimari Bauhaus keletkezése (Iparm. 
1920. 8—10. szám) stilus szempontjából 
a legideálisabb egyesülés, mert valamennyi 
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művészetnek egyesítése. Ez a vizuális 
művészeteknek (képzőművészet és ipar-
művészetek) teljes orkesztrációját jelenti. 
Egy jó művész, jó hangszerelő kezében 
stílusban teljes egységhez vezethet. 

Nálunk is nagy számmal keletkeznek 
iparművészeti műhelyek. Sajnos, a képző-
művéjszek még meglehetősen idegenkednek 
(különösen a festők és szobrászok) a 
többivel való egyesüléstől. Pedig egy kis 
iparművészettel való foglalkozás megóvná 
festőinket attól az ízléstelenségtől, hogy 
új formákat kereső képeiket úgynevezett 
Blondel rámákba keretezzék. Nem közö-
nyös a festőre és szobrászra, hogy mun-
kája milyen keretbe, milyen környezetbe 
kerül s célszerűbb, ha maga tervezi meg 
a munkájához való környezetet (még a 
tapétát is), minthogy a munkája sínyelje 
meg nemtörődömségét. 

Stilus keletkezésének a föltétele az egy-
ség. Ha azt akarjuk, hogy modern magyar 
stilus keletkezzék, össze kell fognunk és 
az együttfejlődés föltételeit meg kell terem-
tenünk. Keresnünk kell a kapcsolatot 
képzőművészet és iparművészet között, 
közös műhelyeket kell szerveznünk és 
együttes iparművészeti, képzőművészeti ki-
állításokat kell csinálnunk. Kell, hogy végre 
az a meggyőződés hassa át a művészeket, 
hogy az új embereknek új művészet kell, 
hogy a mai kor művészete nem lehet 
azonos a rég letűnt idők művészetével. 

Tehát ne fessen az egyik festő barokk, 
a másik reneszánsz, a harmadik ősprimi-
tiv képeket. 

Egy másik kérdés, hogy a keletkező 
európai stílusnak tudunk-e mi magyarok 
egységes helyi színezetet adni ? A magyar-
ság fajilag heterogén. Szláv, germán, török, 
oláh elemek ősidőktől fogva keveredtek 
vele. Kérdés, hogy ez a kevertség nem 
zárja-e ki eleve az egységes stilus kelet-
kezését ? Meg vagyok győződve, hogy 
nem. A francia nemzet legalább annyi 
faj konglomerátja, mint a magyar (latin, 
kelta, germán, mór stb. elemek) és mégis 
a francia művészetnek francia a színezete. 
Pedig Franciaországban egyik faj sincs 
annyira túlsúlyban, mint nálunk a turáni 
s népművészete még a kelta elemnek is 
távol áll gazdagságban a magyarétól. De 
a franciában megvan a nemzeti össze-
tartozás és egység öntudata. A francia hiú 
arra, ami francia, szereti és ápolja művé-
szetének minden ágát és virágját.Tudunk-e 
mi így lelkesedni a magunkéért ? Tudunk-e 
mi együtt dolgozni? Közös célért, közös 
művészetért lelkesedni? Tudunk-e mi össze-
férni? A széthúzás, a turáni átok nem 
fekszik-e rajtunk végzetszerűen ? Ha meg-
tudjuk tenni, akkor lesz önálló, egyéni új 
művészetünk, ha nem, úgy tovább foly-
tatjuk, amit eddig tettünk: másoljuk a 
külföldet és baktatunk utána néhány év-
tizeddel. 

Erdélyi m á z a s ká lyhacsempe . 


