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eufórikus hangulatból, és milyen elemek kerületek előtérbe a kitünte
tésre való visszaemlékezéseikben. 

A tizennyolc tanulmány közül négy a konferencián résztvevő kül
földi előadó, nemzetközi témájú, történeti megközelítésű írása. 

Joachim Kuropka: A nők emancipációja, mint társadalmi raríonalizá' 
ció. Családi kapcsolatok totalitárius iézonyok közötti átalakulásának kér-
déséhez című munkája a nemzeti szocializmus és az N D K nő- és család
politikájának összehasonlító elemzése. Inge Miethe: „Egyetemet a nép' 
nek!" Az előkészítő iskola és a munl<ás'paraszt kar, mint az esélyegyen' 
lőség megteremtésének eszköze című előadásában pedig az N D K egy, a 
mi szakérettséginknek megfelelő oktatási fonna hatását (illetve hatás
talanságát) mutatja be a munkások értekniségivé válásának folyamatá
ban. Ezek az írások a hatalom történelmi befolyását elemzik. 

Hermann von Laer: A németországi textiU és gépipari munkások e'fefkö-
rülményei és jövedelmi \iszonyaia 19. században, valamint Rásky Béla: Az 
osztrák szociáldemohata munkásmozgalom ünnepi kultúrája a két világlwbmú 
Iwzött című tanulmányai az életmód oldaláról közelíti meg témáját. 

Hasonlóan történeti megközelítésű írás Bódy Zsombor: Egy bérharc 
anatómiája. Az esettanulmány egy 1924-ben lebonyolított nyomdász
sztrájk történetének óráról-órára történő leírása. 

* 
Az új témafelvetés, az új források és azok megszólaltatásának me

rőben új módja az érdekelt tudományágak képviselői mellett a széle
sebb közönség számára is érdekessé teszik a tanulmánykötetet. 

Andrássy Mária 

M E Z E I O T T Ó 

Amatőr Artium XVIII. Országos Képző- És Iparművészeti Tárlat 
Esszencia Kiállítás megnyitója 

Tisztelt Hölgyeim és uraim, e megszólítás természetszerűen 
azokhoz is szól, akik érdeklődő kívülállóként tisztelik meg je
lenlétükkel a megnyitót, s azokhoz is, akiknek egy-egy művét 
itt láthatjuk e helyütt, vagyis az alkotást szívvel-lélekkel végző 
műkedvelő művészekhez. Hadd higgyem azt a fogalom tisztázó 
katalógus bevezetőkhöz kapcsolódóan, hogy ez utóbbiak a -
mondom így - műtárgy megalkotását, még ha az jellegénél fog
va roppant időigényes is, valóban szívvel-lélekkel végzik. Ez a 
jóhiszemű meggyőződés lehet tulajdonképpen ez egyetlen mél
tányolható jogcím arra, hogy valaki a tetszése szerinti jelzővel 
kiegészített „művész" titulust, önmaga előtt, önnönmagára jo
gosan alkalmazhatónak ítélje. Ha ez a kiegyensúlyozott belső 
késztetés érzékelhetően jelen van és illő módon megnyilatko
zik, az ezt sugárzó műnek találkoznia kell a megbízható szemű 
néző részrehajlás nélküli megértésével, amely azt művészileg el
fogadhatóvá teszi. Ez az érzelmi és intellektuális megértés, 
amely legjobb, ha ugyancsak elfogulatlan művészetkedvelőtől 
ered, úrrá lehet a lobogó, esetleg anyagi érdekektől sem mentes 
becsvágyon. 

Ezt az érzelmi és intellektuális befogadást elégíti ki az itt 
bemutatott munkák java része, magasra tűzött mérceként fo
gadván el a hagyományos és a modem(ista) művészet fogalmát, 
fvlegelégedéssel tölthet el bárki etikai igényű szemlélőt az az 
örvendetes tény, hogy a jelen súlyos körülmények között ilyen 
szép számú műkedvelő, nem professzionista művész él köztünk, 
aki emberléte lényeges funkciójának tartja a művészet manuá
lis művelését. Sokukban jogosan él a szélesebb körű elismerte
tés igénye, ám nem feledhető, hogy mindennél fontosabb az 
őszinte belső késztetés befolyásolatlan érvényre juttatása. 

A kiállítás szakavatott rendezése szemlélteti is a belső kész
tetés különböző megnyilatkozásait a lehetőség szerint meghatá
rozható témakörökhöz kapcsolódóan, scít azon túl is, amikor 
már - újabb-legújabb léthelyzetünkből adódóan - a témameg
jelölés szabatossága a belső látás avagy a felfokozott képzelet 
felszabadultságánál fogva lehetetlenné válik. A kiállítás jó né
hány ilyen művel dicsekedhet, mint ahogyan dicsekedhet 
olyan munkákkal is, amelyek egy-egy XX. századi vagy akként 
ismert törekvés ismeretéről, kulturált, ízléses, mintaszerű alkal
mazásáról tanúskodik. 

A művészettörténet nemcsak tényszerű, hanem élménysze
rű, az ízlésbe, kulturáltságba épülő ismerete szemmel láthatóan 
javára vált a megformáltság mikéntjének. Ennek bizonyára még 
inkább javát szolgálná a modern, elmélyülten modem művésze
ti ízlésnek az irodalmival-költőivel való társulása, hiszen a fel
magasztosult Kassákon kívül tudunk kortárs költőkről-írókról, 
akik a modem művészet egy-egy műfajában is jeleskedtek. A 
hagyományos művészet becsvágyó művelése érdemes tevékeny
ség, de nem szükségtelen megjegyezni, hogy a XX. századi mű
vészeten és netán irodalmon nevelődött lelkes, tettre kész mű
kedvelő bizonyára számos, gondolkodásra késztető, a civilizáci
ós eszközkészlettel is élő munkával lephetné meg még az ilyes
mitől tartózkodó műítészeket is. 

Ha arra gondolok, hogy a hazai, a magyar művészetelméleti 
irodalom értékhierarchiája az 1930-as években még az iparmű
vészetet részesítette előnyben az ún. képzőművészetekkel szem
ben, nem kell restelkednem, hogy a jelen kiállítás iparművészei 
előtti tisztelgésemet a megnyitó végére hagytam. Annyit még 
hozzáfűzök ehhez a kevéssé ismert, ám meggondolásra érdemes 
értékhierarchiához, hogy a XIX-XX. század fordulójának hazai 
művészetteoretikusai az E U alapokmányában (annak terveze
tében) legújabban annyira hangsúlyozott nemzeti jelleg meg
nyilatkozására elsődlegesen az iparművészetet tartották alkal
masnak a képzőművészettel szemben. (Kétséges viszont, hogy 
erről az ún. nagyszentmiklósi kincslelet két darabja itt látható 
másolójának tudomása lett volna. Fettich Nándor tanítványai 
ugyanis az 1940-es évek elején nem kópiák, hanem stiláris vál
tozatok készítésével foglalkoztak igen eredményesen.) 

Nos, tehát illesse még egyszer tisztelet az iparművészeti mű
fajok művelőit is, a textiléit is és az ősi tűz-elemmel kísérlete
zőkéit is, a női odaadás és türelem meg a férfias merészség nem
től független megtestesítcíit, akik a megfelelő művészeti ág ren
deltetéséhez híven gondoskodtak utalásszerűén, a kiállítótér 
dekoratív-ornamentális körítéséről, a textil ősi, hagyományos 
és újabb technikájához alkalmazkodóan, arra emlékeztetően ta
lán, hogy még a XVII. században is az erdélyi kúriák termei fa
likárpittal voltak kibélelve a hideg ellen. 
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