
• A NAGYKÖZÖNSÉG MINT KIS MECÉNÁS • 

A művész és mecénás elválaszthatatlan egység a kor sajá-
tos lelkületében. A történetírás elhanyagolta a mecénások 
szerepét. A történelmi átalakulás folyamán a közönség 
lett mecénássá. A művész szabadsága számára mind a két 
mecénás pártfogása a maga értelmében jelent megkötést. 
A közönségnek mint mecénásnak feladata az általános 
műveltség emelése. A legüjabbkori demokrácia közönsé-
gének az iparművészet különösen kezeügyébe esik, a nép-
művészettel és a háziiparral való kapcsolatokon kívül 
a nemes dilettantizmuson át is. A.t iparművészeinek ez 

az ereje az, ami jövőt építő termékenységet kelthet. 

művésze t f e j lődésének höm-
pölygő folyamát lényegében két 
forrás táplálja: a művész, aki 
alkot, és közönsége, amelynek 
alkot. £ két forrás egyazon 
eredési h e l y e a korsze l l em, 
a m e l y b e n é lnek s amelyből 

merítenek. Bőséges áradásuk hullámokat ver s szüli 
a művészet hősi korszakait. Néha elsekélyesedik és 
ilyenkor nagy tettekre nem képes: feléli a hagyo-
mányokat. A két ág ideig-óráig el is szakadhat 
egymástól (mint ma is), de egymásrautaltságuk 
szükségképpen ismét egyesíti őket. 

A művész és a mecénás elválaszthatatlan egy-
mástól és meg nem érthető egymás nélkül. A kö-
zépkori katedrálisok építőjét nem állíthatom Lo-
renzo Medici oldala mellé, de Michelangelói sem 
a középkor kőbe faragott tantételcs világába. 
A művész és közönsége az a két tényező, melyek 
kölcsönhatásának eredője maga a művészeti stílus. 

A mecénás szerepe kevéssé méltatott tényező 
a művészetek fejlődésében, pedig a szellemtör-
téneti szempontok eléggé megindokolnák azt a 
vállalkozást, mely az eddigi művészettörténetek 
vagy talán művészek története után (célzok ezzel 
az uralgó életrajzos munkákra) megírná a művé-
szet közönségének történetét is. S hogy ez a 
kívánság ellentmondásnak ne lássék, a művész és 
mecénás elválaszthatatlanságáról, megjegyzem, 
hogy itt sem életrajzszerű, hanem összefoglaló 
munkára gondolok. 

Vegyük egyszer szemügyre ezt a második 
tényezőt, a közönséget, a mecénást. 

Mecénás alatt általában a művészet támogatá-
sára áldozó, lelkes műbarátot szokták érteni. 
Már ez a meghatározás magába foglalja a mecé-
nás fogalmának tágkörű voltát, hiszen az áldozat-
készség mértéke, anyagi vagy szellemi termé-
szete, megnyilvánulási módja és célja nagyon 
széles határok között mozog, nem is szólva azok-
ról a rétegeződésbeli eltolódásokról, melyeket a 

mecénás fogalmát Uletőleg az elmúlt időben, 
de ma is észlelhetünk. Ha tekintetbe vesszük 
azokat a fentebb vázolt szempontokat, melyeket 
a közönségnek a művészetekben való közre-
működéséről mondottunk, azt hiszem, igazság-
talanok lennénk, ha Caius Cilnius Maecenas 
késői utódai közül csak az olasz Mediciket, II. 
Gyulákat, a francia Louiskat, Francoiskat, a 
német Maximilianokat, Ludvvigokat, a magyar 
Mátyásokat, Esterházykat stb. kebeleznénk be 
a művészet irányító tényezői közé. Ebből az egy-
oldalú szempontból nézve a kérdést, például a 
csaknem kizárólag polgári és patriciusi osztály 
által létrehozott XV—XVI. századi német renais-
sance s holland barokk festészet szelleme és 
forrása örök rejtély volna számunkra. S hogy 
még ezen a ponton sem állhatunk meg, alább 
látni fogjuk. 

A mecénásoknak ilyen osztályszeru rétegező-
dése mellett tevékenységük célja és eredete is 
sokféle színeződést mutat. Feltéve mindenütt 
a művészi szép iránt benső vonzódást, mint alap-
tényezőt, sok egyéb indíték is közrejátszik benne. 
Nérónál a beteges tékozlás is, a renaissance her-
cegeinél a hatalmi versengés, a Napkirálynál az 
önistenítés, az ellenreformációt irányító mecénás-
egyháznál a lelkek visszatérítésének szándéka 
Szent Péter hajójába: például sok mindent meg-
magyaráz. Hogy Mátyás mecénási tevékeny-
ségébe a politika is belejátszott, Bonfininél ol-
vassuk, ahol a király maga figyelmébe ajánlja 
a keresztény fejedelmeknek a tudomány és művé-
szet pártfogolását, hogy udvaruk fényével tekin-
télyt szerezzenek maguknak a pogány előtt. 
(Ismeretes, hogy a szultán gőgös üzenetét hozó 
török követek a visegrádi palota pompájának 
láttára a nagy Itex elé jutva, beszéd helyett he-
begni kezdtek.) A XVI. és XVII. században az 
ötvösművek soha nem tapasztalt gyűjtési lázát 
hazánkban (főleg a Felvidéken és Erdélyben) 
a művészet szeretete és fajunk ősi fényűző haj-
lama azokban a zavaros időkben egymagában 
nem magyarázza eléggé. A billikomok, kupák, 
talpas poharak, kettős serlegek, csészék és ék-
szerek, melyeket a főurak, nemesek és tehetős 
polgárok egyforma buzgósággal gyűjtöttek, nem 
csupán díszül, hanem valósággal tartaléktőkék 
gyanánt is szolgáltak, mert megszorult tulaj-
donosaik helyzetén elzálogosításuk, vagy kész-
pénzen történt eladásuk által sokszor segítettek. 
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(L. Mihalik József: Az ötvösség és zománc.) 
A mövásárlás mint tökeelhelyezés a háború 
előtti időkben is általánosan divott, mert a mű-
tárgyak a pénzbőség idején bármikor értékesít-
hetők voltak, nem úgy, mint napjainkban. 

A korlátlan anyagi eszközök birtokában termé-
szetesen a nagy műbarátok voltak a művészet 
felvirágoztatásának leghatalmasabb tényezői. Mel-
lettük — a társadalom szervezetében rejlő adott-
ságok miatt — a kis mecénások csak másodrendű 
szerepet játszhattak, olyasféleképpen, mint az 
alkalmazott művészetek a képzőművészetek mel-
lett. Ám ez a kétféle szerep ugyanazon korszellem 
megnyilatkozásának szolgálatában mcgis inkább 
mellé-, mint alárendelési viszonyt jelent. Csak-
úgy, mint a görög vázafestmények, az istenszobrok 
s a középkori imakönyvillusztrációk a gót kated-
rálisok mellett. A megkülönböztetés tehát semmi-
esetre sem jelentheti lefokozását a kis mecénás-
nak, sőt az a körülmény, hogy ez utóbbi egyéb 
igényeinek sokszor megtagadásával s csak a szép 
iránti rajongó szeretet magyarázta spontán áldo-
zattal fordul a művészet felé, minden figyelmünket 
és méltatásunkat a kismecénás felé irányítja, de 
akivel különösen is időszerű ma foglalkozni. 

»A nagyközönség mint a képzőművészet új 
mecénása« címen nemrég foglalkoztam éppen 
azzal az érdekes problémával, hogy a társadalmi 
fejlődés és átalakulás hogyan ruházta át a régi 
nagy mecénások történeti szerepét szinte észre-
vétlenül a kis műbarátok egyetemére, azaz a 
nagyközönségre (Napkelet 1929. nov. 15. 713. o.) 
s hogy milyen feladat vár ez új szerepében a kis 
mecénásra. Ma az a helyzet, hogy a nagy fel-
adatok kitűzőinek helyét kollektív közületek 
(egyház, állam, városok stb.) vették át. A nagy-
szabású megbízások tehát továbbra is fennmarad-
tak, de a művész általában nem ezekre alapítja 
— tárgyilagosan szólva — érvényesülését, meg-
élhetését, hanem inkább a kis mecénások dara-
bonkénti, szerényebb összegű vásárlásaira s kö-
zönségük legnagyobb rétegét tevő középosztályra. 
Ha ennek az új mecénásnak természetrajzát 
boncolgatjuk, abban a legellentétesebb eltéréseket 
és jelenségeket találjuk. Mert amily becses elem 
az érzelmi és értelmi lelki kényszerből, áldozat 
árán is vásárló közönség s amily nagy jelentőséggel 
bír az a szempont, hogy a társadalom szélesebb-
körű bekapcsolása a művészi élet sodrába mé-
lyebb, gyümölcsözőbb és feltétlenül általánosabb 
érvényű kulturális befolyást jelenthet, mint a 
régi nagy mecénások mellékszempontoktól nem 
mindig mentes egyéni pompaszeretete, épany-
nyira tagadhatatlan az is, hogy ez az elnépszerű-
södés sok tekintetben a művészi szabadság csorbít-
tatlan érvényesülésének korlátozásával járt együtt, 
ami alatt azt értem, hogy a mai művésznek lét-
fenntartási okokból számolnia kell a közönség 
ingadozó értékű ízlésével és kívánságaival, más-

felől a nagy feladatok Iecsökkenésc természet-
szerűleg bénítólag hat a művész ihletének szabad 
szárnyalására és kibontakozására. 

önként következik a fentiekből, hogy minden-
nél nagyobb fontosságú e téren, hogy a közönség, 
az új mecénás hivatását a művészet felkarolásá-
ban és irányításában csakugyan feladatának ma-
gaslatán állva töltse be, ami a közönség ízlésének, 
látásának egyéni és intézményes kiművelése által 
s nem utolsó sorban a művészeti megítélés szintjé-
nek emelkedése útján válik lehetségessé. 

Óriási szerep vár itt az alkalmazott művésze-
tekre (iparművészetre), amelyek évszázadok, sőt 
évezredek óta, de különösen és öntudatosabban 
a mult század ötvenes éveitől készítették elő a 
mai legújabb társadalom egyetemét életberendez-
kedésének a művészet formáival s eszmevilágá-
val való szorosabb összekapcsolására, átitatására. 
Az alkalmazott művészet volt mindig a legdemo-
kratikusabb s a társadalom minden rétegéhez 
legközelebb álló művészet, bizonyos ellentétben 
a képzőművészet arisztokratikusabb jellegével. 
Ez a művészet nem áll elő olyan anyagi követel-
ményekkel, mint a képzőművészet, tehát hozzá-
férhetőbb a szegényebb néposztályok számára is. 
Annak termékeit gyakorlati rendeltetésüknél fogva 
mindenki használja, állandóan szem előtt vannak 
s nem kell értük múzeumba menni. De tovább 
mehetünk. Az iparművészetben — a népművé-
szettel s a nemes dilettantizmussal való belső 
kapcsolata folytán — cselekvőleg részt vehet a 
legszélesebb rétegeivel s munkacrcdményeit maga 
állíthatja elő a közönség. S ha tekintetbe vesszük 
azt a tényt, hogy az alkalmazott művészetek 
terén ma már a nagykorúvá lett közönség vá-
lasztja ki és ítéli meg a lüktető élet követelmé-
nyeinek s a maga modern lélckalkatának leg-
jobban megfelelő s vele legtisztább együttesbe 
összecsendülő művészi formákat: ebben olyan 
stílusalakító, általános művelődési befolyást is-
merünk fel, amelynek termékenyítő ereje felér 
a régi hatalmas mecénások fejedelmi tényeivel. 
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