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A Z ÚJ M Ű V É S Z E T V Á N D O R É V E I . 
Irta: Pogány Ö. Gábor. 

. . . N e felejsük el a halak példáját: a 
pisztráng az ár ellen úszik és magányos 
mélységet keres, a kövicsík sodortatja 
magát s ha a víz kiveti a mederből, agyon-
tapossák . . . 

Bertarelli: Guizzi e Faville. 

Aszociális lelkiismeret furdalás korát éljük. A névtelen tömegek áldatlan 
helyzete sajgó bűntudattal gyötri az érzékenyebb lelkeket és hogy 
sok őszinteség van a dologban azt az bizonyítja, hogy az érzékenyebb 

lelkek mind nagyobb számban jelentkeznek. Különösen a fiatalabb generációk 
tagjai fordulnak tömegesen a szociális problémák felé, az apák pedig engedik 
a fiak buzgalmát érvényesülni, mert ezáltal még az ő kérges lelkük alján is 
elég kellemetlenül ficánkoló felelősségérzet szépen megnyugszik. A fiak vad 
extázissal igyekeznek az apák büneit helyrehozni. Vad extázissal és még 
va lamive l . . . A szépgondolatú és üdvös fergeteg mindent elsöpört, ami 
az útjába került. A falufelvétel, a munkásszociográfia minden gondolkozó 
elmét elragadott: beszélni, írni, komolykodni másról nem lehet csak szocioló-
giáról és aki nem tart lépést, lenézett ódivatú lesz. Aki a szociográfus szavaló-
kórussal együtt nem kiált ki valami társadalomtudományi közhelyet, az 
antiszociális képlet és elzárkózik az intellektualizmus elefántcsonttornyába. 
Mert elfelejtettük, hogy a szociális gondolkodás, a kollektív közérdek felé 
való fordulás a mult század közepe óta állandó folyamat, amely soha egy 
percre sem szakadt meg, hanem komoly elszántsággal tört nagy célja felé. 
Hogy eredményeket is ért el, az tagadhatatlan. És most néhány elkésett 
szellemember rájött, hogy szükség van szociális programmra, tehát olyan 
valamire, ami már egy század óta közcél kellene legyen. 

Azonban a szociális fölszabadításnak nemcsak az anyagi része vár 
megoldásra. Kötelesek vagyunk még a szellemi kultúrát is előkészíteni arra, 
hogy kiegyensúlyozott, szilárd alapokon méltóan várhasson az általános 
érdeklődésre, a tömegek szellemi fölszabadulásra. Mentalitássá kell nevelni 
magunkban egy szintetikus műveltséget, amely tudásunknak, kritikánknak 
legjobban megfelel, hogy szilárd tájakra vezethessük a gondolatéhes rászoruló-
kat. A művészeti kultúra kissé felelőtlen, de mindenesetre elsősorban «ben-
fentesek» számára elgondolt kirándulásaiból korszerű esztétikai valóságot 
kell kiválasztani, amelyből már kizártuk az elődök tévedését és amelyet 
lehetőleg úgy alkottunk meg, hogy abban a közeljövő nagy baklövéseket 
ne találjon. 

Bizonyos mértékben eklektikusok leszünk, de csak annyira, amennyire 
a bírálat kötelez. Az egyoldalú intellektualizmus célra nem vezethet, be 
kell látni, hogy az egymásmellé szórt tudás-elemek még nem merítik ki a 
teljes tudás követelményét. Még egy renan-i kudarcnak nem tehetjük ki 
magunkat. Sokan vannak, akik nem látják be, hogy Berthelot végzete be-
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teljesedett, hogy a nagyképű kijelentés, amely szerint «a tudományos mód-
szer megold minden feladatot, nevetséges ágálás volt a bizonytalan talajon. 
A haeckel-i monizmus Berthelotban már csak a bukásra ítélt beteljesedést 
ért el. 

Ma már látjuk a bukásukat, akkoriban diadalt ültek és észre sem vették, 
hogy szélsőségeik már egészen más területeken járnak. A természettudomá-
nyos művészeti irány szélsősége, az impresszionizmus a manet-monet-i 
pseudoobjektivítás és a múzeumszagú neoimpresszionizmus rövidlélekzetű 
szalmalángja után, olyan művészeket produkált, mint Cézanne, Van Gogh. 
Az öntelt tudományosság észre se vette, hogy a bizonyosság apostolai közül 
fényviziók fantázia-lovagja születik és Cézanne fittyet hány a perspektivának. 
Vicent Van Gogh természetellenes színőrületekben éli ki exaltált gesztusait. 
A költő Verlaine pedig, akit eleinte is csak csúnya mahinációk segítségével 
tudták a maguk táborához tartozónak kikiáltani, egyszerre csak mély misz-
ticizmussal vágja mellbe a reáfigyelőket. A természettudományos regényírás 
büszkesége Zola, akit csak a polgári álszemérem tehetett a mai értelemben 
vett naturalizmus képviselőjévé, stílusának patetikus őrjöngésével, költői 
szárnyalásának vad lendületével semmitől sem állhatott távolabb, mint 
attól a körtől, amely magáénak tartotta őt. Zola «Álom» című regénye annyira 
középkori, olyan finoman transzcendens, hogy a katedrálisokon kívül semmi 
sincs, ami a lélekbefordulás, a misztikus poézis villódzó kékes fényeit olyan 
intuitive kifejezte volna, mint ez a regény. 

Az «Álom» új szót emelt ki a feledés homályából s ez a : hit. Renan 
ezidőben büszkén ír a tudomány vallástpótló szerepéről, mert Renan nem 
értette meg a kortársait, nem tudta, mit jelentenek a képzőművészet torzult 
formái, dekorativ színei, a költészet szárnyaló valótlanságai. Nem gondolt 
arra, hogy mik lehetnek a következményei Debussy hadüzenetének, amelyet 
Wagnerhez intézett és hogy ez a hadüzenet az ő halála idején Richard Strauss 
«Till Eulenspiegel»-jét hozta magával mintegy gúnyos fintort küldve temeté-
sének szertartásához. 

A mult tanulságai és a belőlük leszürt nézetek már megóvnak bennünket 
egy szélsőséges iránytól, amelynek zsákutcába fuló törekvései tartózkodásra 
intenek. De valahogy így volt a 90-es évek művésze is. A tudományos deter-
minizmus a művészetekben elvesztette élét, s az ellene föltámadt reakciónak 
már nem kellett agresszivan térthódítani a hozzáértők körében. Ha a fejlődés-
elméleteket elfogadjuk, még azt is lehet mondani, hogy a természettudom ányos 
művészeti iránynak nem is volt reakciója, csak csendes elmulása. Az akkori-
ban szellemforradalomnak tartott Pellissier-cikk mai szemmel csak a szellemi 
változás újabb lépését jelenti és a gyermek Rimbaud lelki problémáktól 
gyötrődő lemondása a művészetről, Debussy «Printemps»-jának minden össz-
hangzattani törvényt fölrugó akkordépületei, az expresszionizmusba hajló 
imresszionista festők valóságot és anatómiát elvető képalkotása után szinte 
nem is csodálkozunk Brunetiere írásán, amelyben a tudomány csődjét 
bizonygatja. 

A lelkiség, az emberi élet megmagyarázhatatlan miszticizmusa tölti 
el a művészeket. Külső jelenségek, egymásba szövődő pozitív történés 
helyére az érzelmi élet rejtelmei, a belső világ sejtései lépnek. A művész 
kifejezésre törekszik, érzékeltetni akarja érzéseit és nem megértetni. De a 
tudomány is elhagyja a kézzelfoghatóság talaját és átlépi a logika határait : 
megmagyarázhatatlan okokat talál a lélek fogékonyságára, élettanilag le 
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nem vezethető érzelmi érzékenységet talál az emberekben és ezt intuiciónak 
nevezi. Bergson egy ki nem tapintható, meg nem határozható igazságot 
fogalmaz meg, igazságot, amely nem valóság, vagy legalább is a pozitívizmus 
frazeológiájával nem determinálható. Az embert kutató tudomány most 
veszélyes területre lép, az ösztönélet és a tudatalatti lét kérdéseire igyekszik 
feleletet találni. Elhagyja a bizonyosság szilárd talaját. A pszichológia Janet 
révén a lelki automatizmus okait vizsgálja, majd nemcsak tudományos, de 
közérdeklődés mellett is, Freud az álomvilág és a fiziológiai ösztönök lelki 
konstellációja közti összefüggés járhatatlannak látszó problémakörét hágja át. 

«A tudós írók kora lejárt» írja 1897-ben Charles-Louis Philippe. Az ér-
telmi, gondolati művészet helyet adott egy vallásos miszticizmustól, homályos 
szenvedélyektől terhes iránynak. Szélsőséges kitörések, barbár üvöltések 
jelentkeznek a művekben, valami kiegyensúlyozatlan kapkodás, egymásba-
torlódó asszociációs dadogás igyekszik kifejezni a művész belső feszültségeit, 
amelyet maga is alig sejt. Első és kissé végzetes lépés efelé a materialista 
irodalmon nevelkedett írók átpártolása az érzelem frontjára. A marxista 
Péguy dühös extázissal vetette magát a katolikus mentalitás vallásos vég-
leteibe, a mai du siecle tunya Bourget-ját az aktív hitélet elmélyülése boldo-
gítja, «a bizonyosság démonának», Renannak az unokája, Psichari pedig a 
hazafias lelkesedés hősi halottja lesz a marne-i csatatéren. S a sors iróniája 
képen Claudel «homlokán Renan csókjával» indul az új misztikus irodalom 
élére. Renan a legmegmagyarázhatatlanabb lénynek, Krisztusnak az életét 
pozitív adatok közé igyekezett szorítani, a tanítvány pedig még egy egyszerű 
építőmester, a katadrálistemelő Craoni Péter történetét is költői csodák 
mély áhítatába tudta öltöztetni. 

A «materialista börtönből megtért» írók a legteljesebb követői a spirituá-
lis művészeti iránynak. A megvilágosodás, az új tan megértése fanatikussá 
teszi a hivőt, acélakaratú hirdetője lesz a megtalált igazságnak, mintahogy 
a Saulból lett Pál, ha nem is a legelvakultabb, de a legelszántabb apostola 
volt a krisztusi világnézetnek. Igy a megtért Paul Claudel, mint a damasz-
kuszi világfordulás Pálja, a fölismert igazság beteljesítője lesz. Az új líra 
tárgyat és formát széttörő megteremtője, a belső élet homályos érzéseinek, 
a pszichológiai sejtések idegjátékának a költője, aki a konvencionális formák 
helyett a szavakban meg nem fogalmazható költői transzcendenciának 
ritmusokban hányódó zenei kifejezést keresett. Szélesfolyású, hatalmas 
lüktetésben kavarognak az egymásra zsufolt szimbólumok és az egymástól 
távoleső asszociációs fogalmak megdöbbentő és gyors változással egy új 
strukturájú gondolatritmus szuggesztiójával lepik meg az olvasót. 

A művészek behódoltak a lelki kifejezés gyönyörének. Még a dekadens, 
dilettánsszagú, finyáns D'Annunzio is a viziók irracionális területére lépett. 
De valahogy mindez jó ideig csak a «választottak» körében történik, a mű-
alkotás másik esztétikai előfeltétele, a nagyközönség még mindig Lhermite 
és Lefébvre-képekért lelkesedik, Flaubert-ék közérthető izgalmait szereti 
és Leconte de Lisle álmitikus egzotikumát olvassa. A misantrop Cézanne 
összeszorított fogakkal csak a halhatatlanság számára fest, miközben makacs 
kitartással beküldött képeit a Salon mindig visszautasítja. A jó Vincent pedig 
a saint-rémy-i őrültekházában a legoptimistább perceiben sem gondolja, 
hogy ő jó képeket csinál. Csak Maurice Denis-t fogadják be, mert azt hiszik, 
hogy úgy fest mint elődei. Lágyplasztikájú alakjai, jól kivehető konturjai 
Puvis de Chavannesra emlékeztetnek, s így a külső megoldásért dicsőítik 
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és nem azért a finom szellemiségért, mely őt a hitre ébredő festészet képviselő-
jévé teszi. És még valaki, akit közelismerés vesz körül, de akit mégis mindenki 
bolondnak tart s ez Rodin. Nagy tehetsége olyan szuggesztiv őrültségeket 
produkál, hogy hatásuk alól senki sem vonja ki magát. A gipszből gyurt 
festmények, minden plasztikai kötöttséget megtagadó agyag-szimbólumok, 
kavargó testek a lélekzetet is elállítják a kortársakban és a harsány kacajt 
belefojtják a gunyolódókba. A nép ugyan szétveri a Pantheon előtt fölállí-
tott Penseurt, a Société des Gens de Lettres pedig föláliításra alkalmatlannak 
találja a Balsac-ot, de a hivatásában hivő mestert még sem tántoríthatja 
meg semmi, nem kételkedik önmagában. Szilárd és nagyhangú kijelentései 
előtt meghunyászkodnak a kritikusok és így ez a már majdnem arisztokratává 
lett párizsi, a fölsőtizezer dédelgetett kedvence gátlás nélkül csinálhatja a 
szobrászati meglepetéseket. Az agressziv térhódításnak ez a példája követésre 
csábította az expresszionizmus tehetséges kezdőit és a «fauves»-ok e rajtuk 
maradt csúfnév ellenére is nagy sikert arattak. Henri Matisse, a «vadak» 
vezére dekorativ színek harmóniájából szövi össze mondanivalóit a hűség-
törekvések elhagyásával, a kifejezés döbbenetével. A nagy kezdeményező-
nek, Gauguin-nak a hatása tér vissza a kissé merev alakokban, a hangosszavú, 
kiabáló színfoltokban, melyek közül egy-egy kéknek, riasztóan kemény 
sárgának szinte önálló élete van. Hogy Gauguin mindezt elérje, nagyot 
kellett lépnie, egészen a csendes-óceáni Papiti-ig kellett menekülnie, hogy 
előítéletek nélkül a színért és a lélekért éljen. Csak a világ másik felén tudta 
lelökni magáról azt a kényszerítő és önkéntelen eklekticizmust, amely első 
képein impresszionista epigonná tette őt. Itthon nem volt energiája az 
újért való küzdelemre, nem volt kedve a művészi érdekképviseletek, klikkek 
lélektelen gáncsait lenyelni, ezért szaladt vad, egészséges élet után, ahol 
az életet nem nyomorítják el komplikált érzelmi és értelmi korlátok. Ragyog 
a nap, a természet nem a kultúra rabszolgája, füst és por nem lepi be a húsos 
zöld színeket, a levegő fényben vibrál és nem kell elhallgatni azt, amit az 
ember gondol. A bátrak a montmartre-i műtermekben megpróbáltak ugyan-
így szabadok lenni: Odilon Redon értelmetlen szörnyeket és új Pegazusokat 
kreál, Marie Laurencin, Othon Friesz perspektiva nélkül csak konturokkal 
ábrázol, Charlemagne pedig paradox módon pasztellszerű foltok sejtelmes-
ségével festi a rideg valót. 

Klasszikus szemszögből nézve valamennyien technikai hibákat követnek 
el, torzítanak, nem követik a valóságot, s mégis az összbenyomás élvezetet 
okoz, sőt meglepő megoldásokkal fokozott izgalmat kelt és még inkább 
érzékelteti a lelki kifejezést. A valóság igazsága egyensúlyba jut s lelki 
igazsággal valahogy úgy, mint ahogy Respighi lázas modern zenéje nagyon 
szépen beleilleszkedik a kiegyensúlyozott, klasszicista Neptun-kút vagy a 
mozgalmas Bernini-féle barok Triton-kút művészi képzetébe, mikor föl-
hangzanak a szent város napszakainak gurgulázó hangjai. Milyen meglepő 
hangközök ütik fel fejüket Chabrier Espagna-jában és a merész zenei fordulók 
mögött mégis ott lüktet az aszályos Spanyolország vérmes élete, a forró 
porban üvöltő bikaviadalok népe. A klasszikus zenéhez szokott fül talán 
kínos dadogásnak találta eleinte César Franck szimfonikus meséit, de ez is 
csak addig tartott, amíg a szokatlanság idegensége gátolta meg a teljes 
megértést. A művészi befogadásában nagy szerepe van a megszokásnak, 
különösen a tömegnél, amelynek a számára mindig a külső megjelenési 
forma az elsődleges. Az új zenei hangközöket első hallásra sokan fülsértőnek 
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ítélik, így annak idején még a terc is disszonánsnak tetszett, ma Bartók már 
a szeptet is elfogadhatóvá tette. A költői formák szintén ilyen utat jártak be 
a klasszikus szabályoktól a népies és lazább szerkesztésen át a szabadversig. 
Rembrandt pedig közvetlen a formakultúra divatában született manierizmus 
után, a barok őrjöngő formapátosza idején a Manoah áldozásán egy egészen 
idétlen angyalt ábrázolt, amely ennek ellenére sem sérti a szemet. 

* * * 

1910-ben, az Indépendants egyik kiállításán mutatta be André Derain 
«Cagnes látképe» című művét, amelyen a tá j érdekes tagolását egymásbatör-
delt sikokkal érte el. Háromszögek, négyszögek, összetorlódó mértani testek 
együttes megjelenése adta vissza a vidék képét . . . Valahol itt kezdett el-
romlani a dolog. 

A Malagából jött fenegyerek fölkapta a sik és térkompoziciós sémát 
és tehetségének a szuggesztiójávai a követők egész sorát hajtotta az analizáló 
festészet ingoványai közé. Ezek egész művészetüket e kétesértékű kutatás 
szolgálatába állították és nem vették észre, hogy Picasso-nak az egész kubista 
história nem jelentett többet egy művészeti kirándulásnál, újabb munka-
lehetőségnél. Toporzékoló spanyol vére vad türelmetlenséggel mindig tovább 
és tovább hajtotta ecsetét, képtelen volt egy megtalált festési modor mellett 
való megállásra, rögtön tovább kellett rohannia új világok felé. Mintha 
valami Lucifer-vezette elégedetlen festő-Ádám csalódásai lökték volna őt 
tovább, rövid évek alatt új festészeti irányokat szült és végzett ki. Festett 
a maneti valóságlátás módszerével, de tovább csalta őt Cézanne vizióvá váló 
pikturája, megizlelte Matisse harmadik dimenzió nélküli, szindekorációs 
expresszionizmusát, megteremtette a plasztikátlan, nyult alakok sajátosan 
picasso-i stilusát. Majd nyughatatlan kiváncsisággal valami festészeti meta-
fizika felé akar törni, végső elvek helyett végső formákat keresni. A festői 
fantázia atomjai után kutat és mint az új szellemi irányok általában, ő is 
az ösztönélet izgató rejtelmeire veti magát. Megszületnek tisztán és izoláltan 
festett, de zavaros képei, melyeknek egyszerűségre (inkább filozófiai, mint 
valóságos egyszerűségre) törekvő elszántsága, megmagyarázhatatlan harmó-
niája méltán számíthat a műélvezői érdeklődésre. Viszont egy pillanatra 
sem felejtette el a maga mögött hagyott utat és új formát termő munkássága 
közben váltakozva a régebbi stílusait is fölhasználja, amint azt pillanatnyi 
hangulata magával hozza. Végeredményben Picasso-t nem lehet felelősségre 
vonni követőinek túlzásai és festészetének epigonjai miatt. És főleg nem 
okolható azért az átkos következményért, amely mozgékony, rohanó 
tehetsége nyomán a mai festészet életében jelentkezett. S ez a stilusok gyors 
változása, szinte amerikai divattempóban történő kimulása. Aki tíz év előtt 
forradalmi újító volt és titkos képzőművészeti társaságok rozzant kiállító 
helyiségeiben mutatta be képeit, ma modorosságba hajló divatos festő és 
tíz év mulva kipusztíthatatlan aranyéremes akadémikus. 

A kubizmus szekunder jelenségei: az érthetetlenül is finom Braque, 
a padlót csempéző munkásra emlékeztető Léger, a mértani testek meg-
babonázottja Feininger, Le Faconnier stb. egy genetikailag megmagyaráz-
ható és így menthető fejlődés állomásai. Keresésük egy rossz útra tévedt 
törekvés életteni következménye. Mindenesetre a kubizmus a kor szellemi 
adottságaiból kiválasztódó jelenség, amely, ha irodalmi szószólót kap, már 
egy darab mult támogató érveivel rendelkezik : Apollinaire, a költő «Le 
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Peintre Cubiste» című apológiáját már a háború alatt írja. A bajt az tetőzte 
be, hogy lassankénti irodalmi stílusgyakorlatok jelentették egy-egy új 
áramlat kezdetét. Valaki elképzelte a festői ábrázolás új módját, ezt többé-
kevésbbé ép szavakkal leírta és már is készen állt a világmegváltó stílus. Az 
ilyen «irányművészetek» sorát az író Marinetti képzőművészeti futurizmusa 
kezdi. A technika diktálta új élettempónak igyekezett egy koraszülött kifeje-
zést siettetni, a dinamizmus, rohanás, áramvonal és a légtölcsérek lassított 
felvétele akar lenni — nemes törekvéssel, kevesebb művészi értékkel. Boccioni, 
Russolo, Carra erőfeszítése legfeljebb ábrázológeometriai szerkesztéseket 
produkál és a nagy Gino Severini is csak azért olyan nagy, mert az írói 
agyban született irányművészet az ő közvetítése révén, pikturájának neoim-
presszionista és kubista remineszcenciáin át kapcsolódik a valóságos festészet 
talajába. A futurista példa megbabonázta az akarnokokat és a világmegváltás, 
vagy legalább is a művészet fölszabadítása napirendre került. A hollandi 
«Styl» című folyóirat az asszociációs gátlások megszüntetését követeli s nyomá-
ban a legkülönfélébb világot alkotó elemből összerázott keveréket mixelnek 
és ezt konstruktivizmusnak nevezik. Szelidebb formája a Gross-féle szimulta-
neizmus, amely legalább a rajz egyfajú területén marad. A szürrealisták 
lelki látomások örve alatt tulaj donképen nem csinálnak egyebet, mint 
tiszta, ragyogó színfoltokat festenek. Legújabban pedig Henri Valensi a 
zenével kívánja összekapcsolni a festészetet, vetítésekkel kísért orgona-
hangversenyeket rendez a párizsi Conservatoire-ban és muzikalizmus címen 
összegyüjti azokat az embereket, akik akusztikai vizióíkat csak színekben 
tudják realizálni. Mindez pedig azért, mert Liszt Ferenc egyszer a Krisztus 
orátórium egyik próbáján türelmetlenül rámordult a zenészekre: «több 
vöröset, uraim». 

Ha a művészetekkel szemben kialakuló magatartásunkat vizsgáljuk, 
ezen a ponton megint kétkedés fog el. Valami megint elsikerült, újból fenyeget 
az elfogadhatatlan művészeti szélsőségek öntelt «ex cathedra»-ja. Amikor a 
tekintélyszerzés körmondatai foglalják el a komoly művészi tet t helyét. 
A lélekkifejezés egytemes nagy áramlata egyedül üdvözítő közérzésének 
biztos tudatában felelőtlen kisérletezéseket kezdett. A föntemlített Apollinaire 
költészetét így tették idegenné a nagymellüvé torzult elbizakodottak, amikor 
a gyanutlan költőt jelszavak rikoltásaival aggatták tele. Mikor ő az Alcools-t, 
a Calligrammes-ot, a Bestiaire-t megírta, nem gondolhatott arra, hogy mindez 
egy szép napon a Dada rettenetes karmaiba kerül, vagy hogy a Les Mamelles 
de Tirésias, ez a becsületes dráma a szürrealizmus kútfeje lesz. Egy meghatá-
rozatlan láz űzte tovább a költőket megállás nélkül valami ideges végletbe, 
hogy beteljesítsék egy nagy művészeti irány végzetét. Úgy látszott egy pilla-
natig, hogy az ár megtorpan, amikor néhány író a vallásos sóvárgás hittel 
teli hangjait igyekezett megütni és a valószerűtlenségek közepette megálltak 
a transzcendentális misztikum valóságosabb valószerűtlenségénél. (Vagy 
talán ez is csak azért tetszett valószerűbbnek, mert némi megszokás még 
eljutott a középkorból a huszadik századba.) Rainer Mária Rilke finomművű, 
lüktető sorainál sokszor fájhat a gondolat, hogy miért nem maradt meg a 
költészet ezen a tájon. Claudel mellett még a montmartre-i majdnem-csirkefo-
góból lett hivő, Max Jacob temetkezik bele a mérséklő misztikus vallásos 
költészet — nála egy kicsit groteszk hangulatába. De a költői sodor mégis 
tovább megy a maga útján és a miszticizmusból csúnya misztifikáció lesz 
a szellemi érettlenek kezén. 



99 

Jean Cocteau «Le grand écart»-ban furcsa hézagokat hagyott az elbe-
szélés menetében. Ideges, balladai ritmust adott írásának, értelmi és logikai 
meglepetésekkel fütötte az előadás iramát. Sok groteszk szögletesség csúszott 
be így a művébe, de ugyanakkor helyenként szinte kitapintható plaszticitást 
ért el. Őt kubista írónak tart ják és az utána jövőket is lehetne így nevezni. 
Pedig Cocteau minden erőszakolt fiatalsága mellett is csak kiindulópontjuk 
és a nála már végsőkig feszített húr csupán kezdet. Joseph Delteil «érzéki 
aláfestésű fantáziáidnak kavargása közben már csak hosszú kitartással 
lehet megtalálni a hangulatárnyalatok finom kifejezésének aranyszemcskéit. 
Basile Saint-Croix szörnyű irodalmi lidércnyomás hatása alatt szavakból 
összerakott inkább nyelvészeti mint gondolati kimérákkal rémít bele a világba 
és André Breton körének lármás csapatát úgy lehet tán legjobban jellemezni, 
ha megemlékezünk arról, hogy a közelmultban egy tizenkét éves gyermek 
verseit adták ki és halelujázták körül. 

Valami itt csúnyán beteljesedett. 
Még egy ideig ugyan azt lehetett hinni, hogy a nehézkesebb germán 

szellembe gyökerező német expresszionizmus megmenti a helyzetet. A huszas 
évek elejéig a «Der Sturm» című folyóirat, aránylag nem nagy kilengések 
mellett megvédte az expresszionizmus értékeit a túlzásoktól. De itt is jelent-
kezett az álmatlan éjszakákon elgondolt világmegváltás áldatlan hatása 
és egymás után manifesztumok láttak napvilágot, melyek mind újabb és 
újabb «irányköltészet» megalapítói lettek. Kurt Hiller megindította az 
aktivizmust, majd a neoprimitivizmus jelent meg és lassanként mindent el-
nyelt a Dada és Punalua szellemi anarchiája. Kasimir Edschmid, Wieland 
Herzfelde és a többiek csak siettették a végzet beteljesedését. 

Oskar Kokoschka, a nagy osztrák expresszionista festő egyike azoknak, 
akik meg tudták vetni a lábukat az elsodró rohanásban. Zsíros ecsetje hű 
maradt az ábrázolás és kifejezés egyensúlyba jutott szintetikus nagyvonalúságá-
hoz. Kemény vonalai, lassan kavargó színei érthető logikával és mégis erős 
leki szuggesztióval jelenítik meg az érzett gondolatot. Torzít és deformál, 
de sose úgy, hogy ezzel érthetetlenné hamisítaná a valóságot. Az egymásba 
torlódó festékfoltok, a kicsit lomhán mozgó képelemnek mindig megmaradnak 
a szellemi érthetőség, az intuitiv érzékelhetőség határai között. Ez a piktura 
expressziv, egyéni és közérthető. Tud és érez. Megértet és érzékeltet. — 
A modern és jó művészet után kutatónak jól meg kell ezt nézni. 

Franz Marc hajlott vonalainak, ismétlődő színeinek már bizonytalanabb 
jelentése van. Nolde elvesztette a rajz biztonságát, Meidnert és Chagall-t 
elkapta a szimultaneizmus, Kandinsky pedig már érthetetlenül kapkodó, 
Strecker viszont arra sem vesz fáradságot magának, hogy tiszta ecsettel 
fessen. A rugalmatlan germán szellem hosszú huza-vona után rászánta magát 
a továbbrohanásra és a szélsőséget sokkal vadabbul, esztelenebbül érte el. 
Az idősebb generáció: Slevogt, Corinth, akik csodált mesterei voltak a német 
festészetnek, végeredményben szintén a francia véglet hatása alá kerültek, 
csakhogy sokkal merevebben, sokkal nagyobb foltokban és sokkal rugalmat-
lanabbul csinálják az értelmetlenségeket. 

A művészetek e nagy lélekkifejező, spirituális és egyben nagyra hivatott 
iránynak ilyen kínos elfulladására Nectaire-nek, a bukott angyalnak a közép-
kori művészetre vonatkozó kissé igaztalan véleményét jut tat ja az eszembe. 
E silány világban a Parc Montmorency kertészévé vált nagy Pán szerint 
«akkor is voltak költők, aminthogy madarak is voltak : de verseik nemhogy 
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sántitottak, de lábaik sem voltak» és a szobrászok «nem értettek sem a kő-
faragáshoz, sem a márványcsiszoláshoz». Szörnyű gyanú ez. De kinek van 
arra szüksége, hogy minden második ember művésznek tartsa magát. 

A nagy vád, hogy Proust nem tud írni, ma már jobb belátásra szánja 
magát. De, hogy volt valami írtozatosan nagy hiba az írása körül, azt az 
bizonyítja, hogy a mai irodalom e nagy bálványát meg lehetett támadni, 
még rosszabb : el lehetett hallgatni. Az irástudók eredetieskedő hanyagsága, 
a céhbe való bejutás könnyűvé válása általános lelkiismeretlenséget szült, 
a leírt szó valahogy elvesztette szentségét. Proust bizonyos mértékig ennek 
a könnyelműségnek lett az áldozata, egyébként is fölényeskedő világfi 
természete fegyelmezetlenné tette stílusát: apropos, logikai kapocs nélkül 
véste egymás mellé mondatait és hatalmas műve, amely eleinte nagyúri 
passziónak indult, később egy emberi élet írásban revelálódó szent hivatása 
lett azáltal, hogy a mindennappal eltűnő idő mulandóságáért az írott szó 
«temps retrouvé»-jában hisz kárpótlást találni, végeredményben zilált emlék-
gomolyagok komplexuma. Csak Proust egyedülálló elemező képessége men-
tette meg e regény-katedrálist a pusztító ragálytól. 

Nagy szerencséje az új költészetnek, hogy Valéry a 90-es évek végén 
megalkotta magának az aktivitás nélküli reflexiókban élő Edmond Teste alak-
ját és az elzárkózó gondolkodásnak ez az apoteózisa titkos etikai kényszerrel 
az írástól való visszavonulásra kényszerítette. Csak húsz év után menti föl 
magát e fogadalom alól. De épp ez a húsz év mentette meg őt az örvény 
gyilkos rohanásától és mikor kortársai már mind egy önmagát megemésztő 
irány kiégett prófétái voltak, ő csak akkor látott hozzá költészetének meg-
teremtéséhez. Hogy mi itt a véletlen érdeme, egy nem komolyan vett és 
elhamarkodott költői kiruccanás utólag megbánt böjtje, azt nem tudom. 
Tegyük föl, hogy mély filozofikus meggyőződéssel történt, mindenesetre 
azonban ez a tény megmentő hidverést jelent a veszélyesen örvénylő lírai 
vizek fölött. Túlélte a végleteket és hosszú meditációja során egy helyes, ki-
egyensúlyozott művészetet vett tervbe magának. A «poésie pure», a tiszta 
költészet megteremtésével a lírának fejlődésképes irányt ad, szilárd alapot 
azáltal, hogy fölismerte az ösztön és az öntudat, a lélek és ész, az érzelem és értelem 
kettősségét, amelynek az egyensúlyba jutása nélkül, az egyik szuverinitása 
esetén csak meddő és kaotikus anarchia várhat a művészetre, kultúrára, 
szellemi életre egyaránt. Ha ő nem is tudta megvalósítani még megközelítő-
leg sem tökéletesen, mindenesetre irányt adott és helyes útra küldte a talaj-
vesztett művészi gondolatot. Valéry megoldásában túlzottan légies, absz-
trakt, látszik, hogy nála ez hosszas értelmi meggondolás eredménye. Müvé-
szetében ott kellemetlenkedik a túltiszta rendszeresség, a programm, a terv, 
ami elvetéli az ihlet erejét: kevés lírájában az ösztön. Stefan George még az 
ő indulása előtt öntudatlanul is jól megoldotta ennek a költői stílusnak a 
problémáját, amikor ugyane kettősség segítségével egy külön költői világot 
teremtett magának. 

A «poésie pure» művészeti iránymutatása végre helyes felelet volt 
Nietzsche izgatott kérdésére, hogy hogyan menthető meg a misztérium ? 
Bár lehet, hogy sokan gyávának találják ezt a feleletet, s az ösztön és öntudat 
harmonikus kettősségének horatiusi aurea mediocritas-át csak csúnya kény-
szermegoldásnak fogják tartani. Kétségtelen, hogy a zseni teljesebben kiél-
heti a tehetségét a szélsőségek lázas rohanásában, viszont egy művészeti 
irány kollektív világnézetté való emelésénél a bíráló szelekciónak és a 
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nyomában következő összeválogatásnak elsőrangú fontossága van. Ezért a 
különálló nagy művészegyéniségek szerepe egészen más jellegű, mint a 
művészeti áramlatoké 

A kettős polaritású művészi irány valamiféle megnyugvást jelent: 
az intellektualizmus csorbíthatatlan fontossága mellett a homályos, meghatá-
rozhatatlan és mégis létező ösztönös lelki élet teremtő és beteljesítő képessége 
kap helyet az alkotásban. Valéry Madame Teste-je jegyzi meg férje elveire, 
aki az értelem egyeduralmára esküszik, hogy «mi jóval többet érünk, mint 
amit a gondolataink érnek». Egy misztikus képességet, rejtélyes szellemi 
funkciót kell föltételeznünk, ami az emberi érték emelését segíti elő. A köz-
hely ihletnek nevezi, valójában ösztön, a pozitivizmus mint szürke agy-
kérget intézi el. Amint láttuk, az expresszionizmusból kinövő misztikus 
stréberek istenítik ezt egészen a bolondgombák előállításáig. Ennek a vég-
letnek a veszélyét úgy látszik, Chesterton végzetesebbnek tartotta, mint a 
megrögzött materialista konzervativizmust, mert első művében, a Here-
tics-ben ez ellen is komiko-tragikus támadást indít. Sajnos nem értették meg 
a dolog mélyét, elsősorban pamfletnak tartották művét, nem komoly kritiká-
nak, s így csak jóval később, szinte maguktól kellett rájönni az embereknek 
a beteges eltévelyedésre. 

A misztikus érthetetlenségek idején a képzőművészet egy szükebb 
körének sikerült magát megtartóztatni az elvadulásoktól és a ma induló 
duális művészeti mentalitás, a spiritualizált realizmus irányában tartani 
magát. Émile Antoine Bourdelle a párisi Théatre Champs-Elysées számára 
1912-ben készített reliefsorozata finoman stilizált alakjaival az expresszív 
mozgásba sok valósághoz kötött formai elemet visz be. A szobrászati sti-
lizálás ú t já t kezdi itt meg, amely alapos anatómiai hűség mellett, kicsit szög-
letes, dekoratív mozgások révén megdöbbentően találó lelki tipizáláshoz 
vezet. Hodler is ilyenféleképen dolgozott, amikor kicsit idétlen, de jól meg-
rajzolt alakjaival kifejező allegóriákat festett a jénai egyetem aulájában vagy 
a hannoveri városháza termeiben. De a mai képzőművészeti magatartás köz-
vetlen elindulásánál Hans von Marées, az embergyűlölő, különcködő néme-
tet találjuk, hiszen a spiritualizált realizmus leghangosabb prófétái a nove-
cento olasz művészeinek a köréből kerülnek ki ( a művészi hangulat e vál-
tozásának a terminus technicusát is egy olasz, azt hiszem Ugo Ojetti hasz-
nálta először), kiknek szellemi apja Marées volt, amiről ő szinte nem tehet. 
Dekoratív színkezelés mellett lágy és befejezetlen plaszticitás jellemzi őket, 
vagy inkább úgy lehetne mondani, hogy paradox, pseudo-plaszticitással fes-
tenek, amennyiben a harmadik dimenziót általában csak a figuráknál hasz-
nálják, a térábrázolásnál negligálják, esetleg szándékosan torzítják. Az ösztön 
és öntudat kettősségének a használatában csak az a baj, hogy az öntudat, 
az értelem a művészeket a művészettörténelem felé fordítja és az ott látott 
formai elemek fölhasználására készteti őket. Puvis de Chavannes és Maurice 
Denis kezdték ezt, de még öntudatlanul, Hodler már akarattal kölcsönzött 
néha Holbein-től és Bourdelle is többször fordult az archaikus görög szobrá-
szathoz és a gótika «Bauplastik»-jához, hogy csoportjait fölfrissítse motívu-
maikkal. Eddig nem is volt baj, hiszen minden nagy művész tanult a régiek-
től, csak akkor fenyegetett a meddőség, amikor előkerült a jó Jossef ben Akiba 
lopott bölcsesége ; semmi sem új a nap alatt. A nápolyi állattani intézetben 
levő Marées-freskókról azt hitték, hogy azok a quatrocento imádatában 
születtek, pedig Maéres csak azért tanulmányozta Signorelli-t, mert nagyon 
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szerette a testtömegeket. Az új művészet kialakulásában azonban minden 
tévedése ellenére is fontos szerepet játszik a novocento és Kokoschka mű-
vészete mellett irányjelző lesz a jövőre. 

A művészet misztikus realista vagy reálisan misztikus áramlatának 
korhatározó jelentőségét a már elért eredmények bizonyítják. A zene Res-
pighi, Honegger, Ravel stb. expresszív absztrakciói után elérkezett Stra-
winsky, Bartók, Kodály, Krenek művészetéhez. Az ő muzsikájuk a zenei 
folklore konkrétabb motivumait használja föl és «titokzatos rétegekig elmé-
lyített szubjektivitású, klasszikus irányú népi alkotásokat» produkál. S igazán 
kézzelfogható nagy eredmények abban a két műfajban lelhetők, amelyeket a 
huszadik század a maga sajátosan különös arcára formált és amelyek erede-
tiségük mellett számbaveendő érettséget és kultúrtörténeti szerepet értek 
el, s ez a színházművészet és az építőművészet. 

A művészi magatartás helyes útja tehát ott vezet a tudás terhes fái 
közt, de hogy a túlzsúfolt ismeretek gúnyolódó ál-logikai játékká ne fajul-
janak, az intellektus mellé a hit lelki komolysága járul. A tudás keresése a 
mult felé fordítja a tekintetet és ez magyarázza, hogy a mozgolódó új élet 
tanítómesterei között fontos helyet foglalnak el a történetírók. Igazi «magister 
vitae»-k lettek, a multtal szemben éppen azért, mert a rideg számadatok 
kikutatása mellett összefogó nagy szellemi képekké rekonstruálják a multat. 
A most fejlődő világkép ujabban sokat hallott beszédekre emlékeztet. Har-
madik humanizmus — mondták a nagyon okos emberek és nem tudták 
megmagyarázni, hogy a szó maga mit jelent. Talán nem is fontos, írja az 
élet spanyol mestere, Madariaga. A tények «sajátságait csak az ösztön és 
intuició tudja megneszelni, s kifejezésüket oly szavakra kell bíznunk, melyeket 
könnyebb megérteni, mint definiálni». A szavakon túl, az inkább megsejtett 
kifejezés mögött marad az élet új formája, a változásaiban lassanként multtá 
váló jelen képe, amelyet Huizinga-val így lehetne jellemezni: «az értelemnek, 
amely egykor azt remélte, hogy legyőzte és agyonvágta a hitet, most, hogy 
megmentse önmagát a teljes megsemmisüléstől, újból a megvetett hithez 
kell menekülnie». 

ELMÚLÁS. 
Lassacskán gördül napra nap 
S ahogy lomhább testemben már a vér 
A mész erem falán kicsap, 
Mint tengerekből az iszap 
S a habzaj egyre búcsúzóbbra kél, 
Folyton gyarlóbb lesz és Istent cserél 
A sok szerv: a tüdő, a szív s a máj 
És mindegyik mint partvidék, 
És egyen egyszer majd kilép 
A bennem bolyongó kalóz halál. 

Govrik Elemér. 


