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KIS JÓZSI betegállapotában már beállott 
a kedvező fordulat, de még mindig az 
ágyat kell őriznie. Minthogy édes anyjá
nak egyéb dolgai is vannak, Józsi akarva 
nem akarva most tanulja első Ízben fel

fogni az egyedüllét csodáját, azt a megfoghatatlan 
csodát, a mely a nagy világ és a kis gyermekszív 
legtitkosabb mélységeit magában foglalja. A kis Józsi 
játszadozó kezei fáradtan hanyatlanak alá, csak a 
nagy gyermekszemek nem akarnak elfáradni; této
ván kutatnak-keresnek; úgy tetszik, hogy első Ízben 
tekintenek be most „fantázia" istenasszony óriás 
birodalmába. A betegszobába alkonyaikor behatoló 
és az ágytakaró fürtös szövedékén ide-oda szökdé
cselő napsugárnál látja Józsi a pálmakoronákat ter
jeszkedni, a patakokat kígyózni, az oroszlánokat men- 
degélni és a réteket virítani. Látja, a mint Ádám és 
Éva sóvárgóan tekintenek fel az alm afára; a mint a 
tiltott gyümölcsből, az almából esznek, hogy mind- 
ketten okosak legyenek. Oh jó, balga Józsi, nem 
sejted-é, hogy most tenmagad is nemcsak okos, ha
nem költő és művész lettél — Isten kegyelm éből. . .

Másnap egyszerre csak arra gondol Józsi, hogy 
micsoda furcsa, esetlen lény is az a nagy X és ön
kénytelen elmosolyodik. ABC sorrendben vonulnak 
föl előtte kis kátéjának képei és im itt áll Xerxes, 
a hosszú X erxes! És valóban, ott trónol ő, széles 
lábaival, a falon virító nagy petroleum-folt tetején, 
a kárpit tömkelegének kellős közepén. Józsi jól tudja, 
hogy ki volt X erxes; király volt ő ; ura, parancso
l j a  sok ezer katonának, a kik elszaladtak — ha 
egy ágyút megláttak. És most egyszerre megmozdul 
a fal kárpitjában az élet, fönt és lent rézsut az egész 
falon keresztül csupa fölfegyverzett katonák sora
koznak és Xerxes király ostorát megsuhintva k iáltja : 
előre, mars! A kakukos óra ingója boszantja őt, 
ezt kell a seregnek elfoglalnia. Egy, k e ttő ; egy, 
kettő! Éppen most akarnak a katonák lándzsáikkal
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az inga felé döfni, midőn krikk, krakk, az ajtó nyiko
rogva kinyílik és az óra elkezd szépen kakukolni. 
Oh, nagy Is te n ! Minő riadalom támad egyszeribe a 
hős katonák soraiban, mint menekülnek be hirtelen 
a falkárpit rózsáiba a rettenthetetlen vitézek ! Maga 
Xerxes király leugrik trónusáról, és mint egy repülő 
köpenyes majom, villámgyorsan csúszik le a falon 
és nyomban el is tűnik a pamlag melletti — egér
lyukban . . .

Este tudtul adj aédes anyja Józsinak, hogy reggel 
már fölkelhet és hogy még nagyobb örömet okozzon 
kis fiának, megígéri, hogy oda fogja neki adni a nagy
papa képes könyvét, a melyben majd megláthatja 
az angyalokat a létrán lejönni az égből. Hogyan nyug
talanítja a kis fiüt a türelm etlen kíváncsiság! Csak 
nagynehezen tud elaludni, éjszaka pedig fölébred és 
boldogan hiszi, hogy már megvirradt. De, sajna! csak 
a teli hold világít be a hosszú fehér függönyön 
keresztül a gyermekszobába.

És a világos éjszaka nagy csöndjében egyszerre 
titokzatos zsongás hallszik ; messze távolról szám
talan andalító hangocska üti meg fülét, mely mind 
kifejezőbbé, hangosabbá válik, miközben szíve az 
angyalok fölséges énekkarához az ütem et veri, mind 
hangosabban és gyorsabban. És ezalatt mindegyre 
több és több fehér angyal száll le a fehér csipke- 
függöny csokrain keresztül, azután meg ismét föl
felé szállanak, de most Józsi is hirtelenében kibontja 
aranyos szárnyait és az őt meglátogató angyalkákkal 
fölfelé, a végtelen magasba tart. Az éj hideg szellője 
lengi körül izzó homlokát. A hold mind aranyosabb 
lesz. Józsi már csaknem eléri. Azonban egyszerre 
csak megriad, ügy hogy szíve szinte a torkáig fel
szökik, midőn a hold szélesre tátja a száját és ásítni 
kezd. A csillagok pedig a magasból szomorúan tekin
tenek alá, és sírnak, hogy szikrakönnyeik sustorogva 
esnek a földre. A kis Józsi leejti fejecskéjét és a 
nagy magasságból mind lejebb esik, bele a mély 
tengerbe, mind mélyebbre és mélyebbre . . .  Másnap 
reggel édes anyja ott találja Józsit a csipkefüggönybe 
göngyöltén a földön henteregve, jéghideg tagokkal 
és most még betegebb állapotban mint valaha . . .

A kis álmodozó és költő előtt a hosszú lázas 
napok és éjek alatt az Úristen paradicsomkertje
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mereven zárva maradt, de megkapta a fantázia és 
művészet felavató csókját.

Oh, mi is megálmodtuk mindnyájan a kis Józsi 
álmát és dobogó szívvel, a legmerészebb rem ények
kel eltelten tekintettünk képzeletben egy dicsőséges, 
művészi jövő felé. Azután, sajna, jött az élet kemény, 
sivár tele, szemünk elé tárult a rideg való és vágyain
kat szívünk legmélyére sülyesztettük, úgy hogy ott 
örökre el is némultak. A kor pesszimizmusa min
ket is hatalmába kerített, és ennek áldozatául estek 
legszebb reményeink.

De hála a gondviselésnek, ma már a magyar föld 
legszélesebb és legmélyebb rétegeiből ifjonti erővel 
tör elő és nyit magának utat a hit, hogy minden 
em ber eredettől fogva, úgyszólván Isten kegyelmé
ből, képes a terem tés szépségeiben gyönyörködni és 
hivatott az alkotó emberiség rem ekm űveinek létre
hozásában közremunkálni. Egy új korszellemnek 
sziklaszilárd hite ez, mely diadalmasan nyomul előre 
és mindegyre hódít, úgy hogy a hátráló szürke kor
szakból még megmaradt lappangó pesszim izm ust már 
csaknem teljesen kiküszöbölte. Nem valamelyes múló, 
divatos kérdés ez és a kishitüek és gúnyolódok ala
posan csalódnak, ha azt hiszik, hogy a népet ma is 
fogóval kell a művészet m ezejére vonszolni.

Ellenkezőleg! A m űvészet iránti hajlam a szel
lemileg legkevésbbé megáldott em berrel is vele- 
születik. M indenkinek már term észettől fogva meg
adatott minden művészetnek az ősanyaga: a fantázia, 
mely a port bearanyozta és az élet keménységeit, 
habár csak pillanatokra is, gyémántkövekké köszö
rülni képes.

Mig a mélyen járó gondolkozás adománya milliók 
közül csak egynek jut osztályrészül, egy évszázad 
csak két-három nagy bölcsészt hoz fölszinre, addig 
a művészet iránti hajlamot millió hajtásokban min
denüvé egyformán szórta szét egy jóságos isteni 
kéz. Csupán az emberiség ősnemességében való erős 
hit, mely nemességhez a fantázia isteni adománya 
nagy mértékben járul hozzá, képes arra serkenteni, 
hogy a művészet általános népies dologgá tétessék. 
Természetes, hogy a képességek különbözően van
nak elosztva, és csak ezrek közül kerül ki egy 
terem tő művész, de a művészet iránti érzék — és
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leginkább ezt hangoztatom — minden embernek 
természetszerűleg már gyermekkorában birtokában 
van. És az nem kicsinylendő dolog.

A kérdés legfőképp azon múlik, hogy hogyan 
tudunk minden erőt és észszerüséget felhasználva 
oda hatni, hogy a gyermekkel veleszületett m űér
zéket necsak megtartsuk, hanem annyira gondozzuk 
és fokozzuk, hogy ez szinte életirányítójává váljék. 
S ha, különösen a gyerekemberben, a fantázia mű
ködésének megnyilatkozását észleltük, úgy iparkod
junk megtalálni annak eredendő forrását, hogy azt 
aztán a megfelelő helyes irányba terelhessük. Saját
ságos jelenség a gyermeknél a szem és a kéz ellen
tétes m űködése! Miként a term észet maga szünetlen 
bontogatja szét és gyúrja ismét és ismét át a for
mát, hogy az anyagot folytonosan mozgásban, élet
ben tartsa és így az egyént képessé tegye a faj fen- 
tartására, úgy válik el a gyermeknél is a kéz — 
mely a formát ösztönszerüleg szétbontja, feldúlja 
— a szemtől.

A mélyenjáró m űvészet-kultura elérésére azonban 
fölötte lényeges, hogy a szem a kéz fölött megtartsa 
uralm át; hogy a szembe a forma szépsége bevésőd
jék, oly mélyen és oly igazán, hogy a kéz valósággal 
visszarettenjen a szép harmónia megbolygatásától. 
Ha sikerülni fog a gyermeknél az intuitív látás, és 
a fantázia erejét mintegy életideggé alakítanunk, úgy 
mindent megtettünk egy embernek teljes művészi 
kifejlésére nézve. A term észeti vagy művészi széppé 
formált mű iránti rajongó szeretetet a gyermekbe 
legzsengébb korában bele kell már plántálnunk és 
az erre irányuló munkát úgyszólván abban a pilla
natban kell megkezdenünk, midőn a fiatal lélek leg
először terjeszti ki repülésre gyönge szárnyait. Mert 
nagyon sok emberélet boldogsága gyökeredzhetik az 
Istentől ajándékozott képzelő-erőben!

AST.-LUISI 1904-1K ÉVI VILÁGKIÁLLÍTÁSON, mint 
értesülünk, a M. Iparművészeti Társulat is kiállít. 

Ennek különösen örülhetünk azért, mert a Társulat élén 
álló vezérférfiak értik a módját, hogy kiállítást hogy kell 
rendezni, a mely a magyar névnek csak dicsőséget hozhat.
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