
Szeeesszié, spirituális művészet

ill. rész
írta REMSEY GYÖRGY

Pár napig ott lézengtem a tábori kórház .körül, s ez idő alatt emberibb éj sza
káim lehettek volna, ha nem dübörögtek volna egész éjszakákon át annak a több
nap óta tartó gigászi birkózásnak az álmot rabló szörnyű zajai, melyek az óriás
tömegeket bevető ellenfél átkaroló mozdtilataí ellen védekező keleti hadseregünk
tartalékainak felvonuló nehéz ütegeí, lovas- és gyaloghadosztályai robajából és a
sebesültszállító szekerek végtelen soraiban fetrengő súlyos sebesültek jajaiból és
nyögéseiből egy borzalmas dantei szirnfóniába szővődtek össze.

.- Vizet, vizet ... - riadtam fel nyomasztó álmomból a legközelebbi reggelen,
s elmosódó félöntudatomból lassan derengett valami olyan valóság, hogy egy fe
lülről lenyúló kéz levette rólam ennek a káini irtózatnak egész tudatomat vas
pántként összeszorító nyomását, s szabaddá tett ebből a számomra hihetetlen és
szörnyű vízióból. Eszmélésem első tudatos gesztusa az volt, hogy szereztem egy
jókora vödröt a legközelebbi parasztházból. s megmerítvc az útszéli kútból, oda
mentem az áldozati bárányokat vivő végtelen szekérsor mellé, megállitottam a
vonuló kocsisort és egy csorba bádogpohárból elkezdtem itatni a víz után sóvár
gó sebesülteket.

Mikor belenéztem az első embertestvér szemébe (mellén és combján a hevenyé
szett kötés egészen elszennyesedett már), s láttam ott a segélyért esdés és remény
telenség kietlen kifejezését, reám szakadt az egész emberi tragédia minden nyo
morúsága. Jézus keresztjének árnya végigfeküdt az egész földgolyón, s az epével
itatott Isten sebei ezeknek a véres áldozatoknak elkínzott testén felfakadoztak.
Rettenetesen nyomorultnak éreztem magamat, úgy éreztem, hogy Atlasz vagyok,
kinek nyomorult vállaira nehezedik az egész emberiség minden állatiságának nyo
morúsága. -

Miért? ... Miért?
Hiszen ezek a betört mellű, gerinclövéses, amputált lábú embertestvérek 

magyarok, oroszok, osztrákok, lengyelek - ez előtt a felfokozott hekatomba előtt

nem látták egymást soha, és most borzalmas sötétségű kényszer alatt egymás
gyilkosaivá lettek.

Miért? . " Miért?
Hová lett az emberi öntudat? Az övék, az enyém, hiszen mindnyájan Jézus

nevével vagyunk megjelölve homlokunkon? S most mindnyáian gyilkosokká let
tünk. Ök is, én is. Vizet ... Vizet ...

Amint megálltam egy-egy újabb szekér emberáldozat előtt, s belenéztem a
réveteg és irgalom után esdő szemekbe, s kezem a reszkető ajkak felé emelte a
csorba bádogpoharat. elkerülhetetlen volt, hogy meg ne érintsem a szennyes köté
seket. Mindenik kötés közepéri tenyérnyi véres átütés s a szívárgó vértócsa kö
zepén egy sötét lyuk, amelyből vékony csíkokban Jézus áradó vérének folyamai
egészen az én kezemig értek.

Oh, én ártatlan szenvedő testvéreim!
Ekkor, ott a Bclzec-Kowel-í országúton vetült lelkem falára a nagy vízió, a

jégbe és hóba dermedt kietlen emberi végzetúton keserves nyikorgással vonszo
lódó óriási szekér, rajta magasan a végtelen, zord egekbe rajzolódva a szennves
gúnyakba burkolt ember-áldozatok véres kötéseikben, amint a kozmosz gloriolát
rajzol e sorsukba öltözött, bűntelen emberi teremtmények fölé.

így született víziószerűen azokban az órákban Sebesültek című nagy vásznam.
melyet egy egész kollekció hasonló tárgyú alkotásommal együtt a háború eimúltá
val, 1921-ben a Nemzeti Szalon termeiben kiállított a KÉVE, s amelyet Budapest
székesfőváros ugyanazon 4,000 aranykoronás jubileumi díjjal tüntetett ki, amivel
1909-ben Gulácsy Lajos Almok kertje című alkotását jutalmazta. Ugyane kiállítá
son Erdélyi menekültek című nagy vásznamat a. KÉVE Bcretvás-díjával díjázta.

Az a rettenetes tragédia, amelynek mélységeibe zuhant e földgolyó egész ke
resztény emberisége, ugyanezen a Belzec-Kowel-i úton, a háttérbe zuhogó ször
nyű viaskodással, ezer és ezer sebesültjeivel, s kárhozatba taszított lelkeivel egy
másik drámai vízióban rajzolódott elém. Ez a vízió egy lelkében, hitében, örjöngő

meghasonlottsággal egymást fenevadként marcangoló embercsaládot ábrázolt, amely
az istenítéletként feje fölött dúló világpusztulás közepett, bolond kimérákért, kép-
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zelt igazságokért és őrült gőgökért a szó szoros értelmében elpusztítja egymásban
és önmagában is a lét összes alapját és sivataggá teszi maga körül az egész életet.

Ez a rémvízíó egy drámai misztérium formáját öltötte fel, s időlegesen fel
szabadult erőimmel az 1916-os évben egyszerre készült el a .Sebesültekkel. E mísz
térium Az eszeoeszettek. Később, a Spirituális Művészek Szövetsége adta ki könyv
alakban, Új magyar drámák sorozat címmel (1932-ben) ez az első magyar spirituá
lis dráma.

Az ellenfél óriási törnegekkel végrehajtott oldalazó hadmozdulata hadseregünk
egész keleti szárnyát drámai gyorsasággal visszavonulásra kényszerítette. Orvos ba
rátaim az utolsó két nap sebesültjeivel együtt egy sietve összeállított, már utols6
szerelvényre raktak fel engem is; s kétnapos, hosszú megállásokkal szaggatott
utazás után hazámban voltam ismét. Különös gondviselés révén éppen a gödöllői

kastély hadikórházzá átalakított részébe transzportált sebesültek csoportjába osz
tottak be. Betegségem nem volt olyan súlyos természetű, mint amilyennek künn a
harctéren látszott, rövidesen családom körébe kerülhettem s erőim lassan vissza
tértek. Amint a rettenetek 'világából eszmélni kezdtem, kutató szemeim keresni
kezdték társaimat, kiket a vész kitörésekor elhagyni kényszerültem.

Kőrösfői Aladár a temesvári' püspöki palota freskóinak tervén dolgozott. Nagy
Sándor ugyancsak a temesvári templom részére készülő nagyméretű freskó kar
tonjain munkálkodott. Moiret a háború kitörésekor Bécsbe tette át működési terű

letét, Zoltán öcsémről az Isonzótól semmi híradás nem jött. Erdei katonáságra al
kal matlannak minősült, Gulácsy volt az egyetlen, akinek hollétéről és sorsáról nem
tudtam megbízható értesülést kapni. Erdei említette, hogy comói utazásából vissza
érkezve elnehezedett életkörülményei miatt letargikus állapotok lepték meg, kény
szerképzetekkel és búskomorsággal viaskodik s ideggyógyászokkal kezélteti magát.

Nehéz volt elhinnem erről a csupa fény és fejedelmi nyugalom-emberrőlezeket
az ijesztő híreket, s lábadozásom után erőre kapván első utam a . Rigó utca 14
felé vitt, ahol Gulácsy édesanyjával együtt lakott.

Nehéz sejtések feküdtek rá szellememre. Most nem vittek szárnyak, mint egy
kor, a Szűz utcai ház sikátoros lépcsőin a fenséges d-rnoll toccáta égbecsavarodó
hangörvényeinek hullámain valami feketeség borított el, ahogy a sötét lépcsőre

tettem lábamat és ez a feketeség lépcsőről lépcsőre nehezebbé vált.
Végre ott álltam a sötétlő udvar saroklakása előtt, s alig mertem a [obbsó

falon levő csengőt megnyomni. Hosszabb idő telt el, míg végül csoszogó lépések
nesze hangzott, valaki megállt az ajtó mögött és kikémlelt az előszoba tarkán szür-
ke ablakán keresztül. ~,

- Ki az? - szólt egy tompa hang.
- Én vagyok, Louigi ...
Lassan kinyílt az ajtó.
Két kezemet nyújtottam feléje.
- A - megfogta kezemet - Egy ember a .... holdból ? Emlékszem rád. 

Keserűen fanyar mosoly vonult végig a bizarr vonásokon. Ahogy ott állt az elő

szoba félhomályában, az arc, amely darabos rútságában is arkaugyali szépségekkel
volt teljes, míg az élet nyugalmas szépségeinek világában élt, most márványsze
rűen fehér volt, s mintha egy szürke fátyol vonult volna rajta végig. Furcsa, ku
tntó pillantásokkal nézett rám, s szeme zilált és véreres volt.

Honnan jössz? A Nirvánából?
- Valahogy onnan - feleltem -, a csatatérről.

- A ... igen ... itt is csatatér van ... ellenség ... mindenütt - szólt, s az ol-
dalsó szebába vezetett, amely a padlótól a mennyezetíg ragyogó remekeivel volt
beagrratva. 0, mennyi fény áradt e falakról, szemben az éjszakai borulással, ami
az egész embert beborította!

- Ülj le - szólt, miközben nehézkesen ereszkedett le a bőrdíványra. Mögötte
a tündéri velencei kép drágakőszerűen csillogó színei: A hídon bolondos, tarka nép
ség vonul keresztül.

Egyszerre egészen magába süppedt, kezét az ölébe ejtette.
- Beszélj valamit, akármit. - Körülnézett. - Beszélhetsz, anyám a rokonok

nál van, egyedül vagyunk.
- És te? - fordultam felé kérdező arccal. - Semmit se tudok rólad.
- Ah -- szólt, s halkan sóhajtott -, én nem létezem, a világ üres. Te be-

szélj. .. én nem tudok... itt... itt ... - finom, csontos, hosszú ujjaival végigsi
mított a homlokán.
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- Istenem, Louigí, mi történt? - kérdeztem.
Kísérteties kacagás volt a válasz.
- Semmi ... semmi ... képzeld, nincs más választás számomra, vissza kell vo

nulnorn . .. Naconxypánba. Ott akad még egy kis jó spelunka, Beszéltem már
az illetékesekkel, a rendőrkapitánnyal, az egy barátságos filiszter, a polgármes
ter ... az gazember. Ö írta alá a behívókat, az összes behívót, én is kaptam egyet,
ha-ha-ha. " képzeld, Gulácsy Lajos önkéntes közlegény ... puskát is kapok, szu
ronyt, üsd, vágd, előre ... önkéntes úr ... önkéntes gyilkos, ha-ha ... ide hallgass,
mikor átmentem a hídon... ott abisztrónál . .. egy katona settenkedett a hátam
mögó . " s a hátam mögött maradt, beleakaszkodott az árnyékomba, mint egy te
tű. Ll bőrömbe csimpaszkodott; ez már azért volt - érted? Bemenekültem az én
lireg kisasszonyomhoz, tanácsot kértem. Azt mondta, nem lehet semmit tenni tele
van Ll város katonával. De hiszen én őrült vagyok, mondtam, a bolond és a k.ato
na.. " Míndenkí kapott behívót, nem lehet semmit tenni. De igen - kiáltottam.
Lehet. Beszéltem a rendőrkapitánnyal, ő mondta ... lehet valamit csinálni ... be
széljek a doktorokkal ... igen, de én ezt nem tűröm tovább ... holnap kiadom a
parancsot. " akasszák föl a polgármester-t a legmagasabb toronvgombra ... Ö írta
alá abehívókat ... majd ellátjuk mi őkeimének a baját ... hohó ... majd.

Egyszerre elhallgatott, szemeiből vkihunytak a fények, egészen magába süppedt.
Hosszú hallgatás következett. Aztán egyszerre ismét föl villant a lény szemeiben.

- Te tudsz most festeni? Valamit ... csak egy pár gróteszket ... csak gro-
teszkeket ...

Minden világos volt már előttem.

- 0, nem - feleltem -, most beteg vagyok.
- Beteg ... beteg ... beteg ... - vágott közbe. - Az egész emberiség beteg ...

Aztán ismét csönd, aminek nem akart vége lenni. Valami végtelen kietlenség
terült el köztünk.

- Csak Naconxypán... nincs más... Lasciate ogni speranza ...
Ezek voltak utolsó szavai:
- Add át szerelmcs izenetemet bella ragazza Gizellának. - Most rnenj, talán

tnég látjuk egymást.
Soha többé nem találkeztam vele. A földgolyón úrrá lett Káin megölte a föld

egyik legnemesebb Ábelét. Gulácsy Lajos szelleme belépett a reménytelenség ka
puján, és ez a kapu nem is nyílott meg előtte többé az élő halottak házában 1932
ben bekövetkezett haláláig.

Olomlassúsággal teltek a háború utolsó évei. Felsőbb parancsra egészségem
helyreállta után, mint hadifestőt a sajtóhadiszállás kötelékébe állítottak, ahol
Mednyanszkyval, Vaszary Jánossal és Zádor Istvánnal együtt jártuk az északi front
harctereit, a háború jelenetéiből anyaget gyűjtve a bécsi Heeresmuseurn számára, s
ilyen alkotásaim egyik darabját, a Kárpáti órszernet 19l9-ben a bécsi múzeum meg
vásároita.

Ebben az évben összeomlottak a pokol Iövészárkaí, maguk mögött hagyva a
testi és lelki összeomlások, fizikai és szellemi nyomorole sivatagát és elesettségét.
A rákövetkező két év olyan anyagi légüres teret teremtett, amelyben a szétesett
ország lehullott részeiből százezerszámra vonultak a menekülő családok a főváros
felé, inséget és nyomort vonszolva maguk után. Ebben a zűrzavarban senki sem
tudott törődni művészeink életével. Gulácsy titáni szellemi partnere, a kozmikus
víziójú Csontvary Tivadar is eltávozott 1919-ben.

Alig egy évre rá, egy saját iniciatívájára elkezdett szobrászi alkotás, A gránát
l:eWk mintázása közben - (a művet a mester halála után Váczszentlászló községe
hősi emlékül megvásárolta a családtól; - az ordítóan hideg műteremben Kőrösfői

Aladár halálosan átrázott és négyhónapi vergődés után a budakeszi szanatórium
ban tüdővészben és csonttuberkulózisban elhunyt.

Gulácsy, Kőrösfői, Csontvárv. Szomorú ténye a magyar társadalom akkori
életének, hogy ezeknek a kétségtelenül a nemzet legfelsőbb szellemi nermáját jel
ző alkotóknak a társadalom legkrudélisebb közönye kíséretében, a szélsőséges em
beri nyomor szégyenteljes jelei közott kellett elhagyniuk a magyar szellemiség
k üzdőterei t.

A nemzetünkre szakadt és teljes szellemi és anyagi csőddel végződött háboru
után a húszas évek elején rettenetes eszmei sivárság ülte meg az egész magyar
képzőművészeti életet. Végigtekintve az akkori katalógusokon : a postimpresszio
nizmus végső, elenyésző hullámai és a meddő l'art pour l'art kísérletei ömlöttek
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szét a tárIatok falain. Úgy tűnt fel, mintha amorális pusztaságba zuhant ország
ban mínden magasratörés és ambíció kiveszett volna a művészi akarásokból.

öcsém is hazatért az isonzói pokolból, sajnos egy lappangó kórt clpelve magá
han haborús örökségül, de mivel időlegesen erői valamennyire visszatértek, s mi
vel az Istenből fakadó teremtő élet volt lelkünk egyetlen világossága, néhány ba
rátunkkal együtt elhatároztuk, hogy megalapít juk a Spirituális Művészek Szövet
ségét, a Szűz utcai és gödöllői életközösségek erkölcsi alapjain. A gödöllői Sztelek
Dénes, Náray Aurél és Alberth Ferenc voltak a kezdésnél a társaink. 1924 tava
szán Iogtuk meg egymás kezét.j a Nemzeti Szalon vállalta kiállftásainkat, s az év
októberében megnyilt első kiállitásunk a Nemzeti Szalon összes termeiben. A ka
talógus előszavában pár mondattal jeleztük célkitűzéseinket: "A Spirituális mű

vészek hite az, hogy a művészet célja sohasem lehet a formákkal való játék, ha
nem egyesegyedül az emberi lét rnélvségei és magasságainak megmutatása a for
rnalátás eszközeivel. Irodalomnak, zenének, képzőmúvészetnek egyaránt igazi célja
az, hogy az embert erkölcsi magasságokba emelje, s híd legyen ég és föld között."

Meuvallhatom, hogy mi, akik a csakhamar hozzánk csatlakozó kiválóbb fiatal
í cstőkkel és szobrászokkal rövidesen egy harmincöt főből álló fórumot alkottunk
és kétévenként irányt mutató súlyos értékű kiállításokat rendeztünk a Nemzeti
Szalon emeleti és földszinti termeiben, a fönt vallott pár mondatnál sokkal széle
sebb horizontokat akartunk nyitni az egész magyar szellemiség életében.

A Múzeum Kávéház különtermében hetenként tartott klub-estéinken meg
egyeztunk, hogy egyéni és közös erőfeszítéseinket a szellemi újjászületés felé ter
jesztjük ki. Érdeklődési területünk és akciói nk kiterjedtek az egész szellemi és tár
sadalmi életre. Fő vágyunk egy világnézeti folyóirat volt, ez azonban csak 1932-ben
valósulhatott meg a FAKl.YA címmel.

Hogy a magam alkotó munkásságáról is szóljak, a háború és mindaz, amit az
elején és hadifestői szolgálatorn alatt végigéltem. bennem művészi meghasonlott
súgba evolválódott. A biblia fenséges vízióinak világába menekültem a szörnyű

emlékek után. Úgy éreztem, hogy Istennél menedéket találok a földi hazugsá
gnk minden törtelmeiből. Sorban születtek meg nagy bibliai vásznaim : Saul meg
térése, Mózes a csipkebokorban, Izsák föláldozása, Abrahámot meglátog,atja az Úr.
Mivel a gödöllői település Kőrösfői elhunytával és a háború hatására Európa felé
szétoszlott, barátaim segitségével műtermem mellett szőnyeg és gobelin műhelyt

r.vitottarn, ahol egyre-másra szövődtek nagyméretű gobelinjeim.: a Tristán és Izol
da, Pelléas és Mélisalldc, Mátyás vadászata és a Seherezádé meséi s egy budai villa
számára készült sz ínes üvegabl akaim, melyek Wagner Siegfriedjének, a Nürnbergi
]l,Jesterdalnolwknak és a Trisztán és Izoldának illusztrációi voltak.

A S,:ijvetségünk megalakulása serkentő hatással volt valamennyi művésztest

\ ~Tünkre: kiúll ításaink, cólkitűzéseink rendkivüli vonzóerőt gyakoroltak a fiatalabb
nemzedék elmé'yedőbb rétegeire. Harmadik kiállításunkon a reveláció erejével
hatott a közelmúlt párizsi világkiállítással párhuzamosan külön pavilonban ki
{tllító Krivátsv Miklós szobrász kollekciójának megjelenése. Az ő forradalmian új
stílust teremtő monumen í álrs múvészete két évtizeddel előzte meg a Henry Moore
világhtr űvé vált múvészetct. Sok reprodukció kíséretében nagy jellemzést közölt
l\\la a párizsi művészeti sajto akkor kiváló organuma, a Revue Moderne.

A spirituális művészek kiállításain bontakozott ki a Bazilidesz testvérek, Barna
és Sándor modern stílusteremtő művészete, Náray Aurél Fra Angelicóra emlékez
tető s mégis modern Madonna-kultusza, Kövesházi Kalmár Elza finom plaszt.i
kúja és Unuvárv Lajos művészete, kinek Kossuth-szobra fővárosunk egyik legszebb
monumentális alkotása, Egyik nagyszabású bemutatkozónkon már megjelent Dom
jan József is, n virágok lelkét szinte extatikus finomságú fametszetekbenkreáló
alkotó, ki később külföldre távozott és művei a világ minden rnúzeumában meg
találhatók. Tagjaink sorában kollekciókkal jelentek meg a Czene testvérek, Béla
és János, és Béla hitvese, a zseniális Hikády Erzsébet is.

A spiritualisták mélységesen hivő emberek voltak, művészetükkel szemben
alázatosak, és azt vallották, hogy igazi művészetet teremteni nem lehet, ha az al
kotó nem akar lehatolní az élet legbensőbb lényegéig. Mert az alkotás hasonló a
Teremtő gesztusához, és éppen azáltal válik grandiózussá, hogy az alkotó művész

a benső látás útján meglátja a felszín (a vizuális külső) alatt dinamikusan rej
tőző végtelen erőket. így lesz a látványból látomás, a jelenségből jelentés, amit a
néző a soha ki nem meríthető szépségben érez, és soha el nem felejt.
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Ezzel a szellemiséggel mí minden kiállításunkon győztünk. Harmadik kiállí
tásunk után a Szövetségünket a Kultuszminísztérium a Képzőművészeti Tanács
tagjává választotta.

Örömünkbe keserű ürömcsöppként vegyült, hogy öcsém, Remsey Zoltán a há
ború utolsó áldozataként harminckétéves korában harctéren szerzett betegsége kö
vetkeztében itthagyott bennünket (1925). Gond című művéről annak idején külön
nagy írásban emlékezett meg a Münchener Neueste Nachrichten, Rachel siratja gyer
mekeit és Az álmodó Persapán című gobelinjeivel bekapcsolódott a gödöllői sző

nyegtelep munkásságúba. Gyönyörű, éterikusan átszellemült alkotása: Imádkozza
tok, míg mécsetek világol több más művével együtt a Nemzeti Galéria birtokába
került.

1932-ben végre megnyílt a lehetősége annak, hogy folyóiratot adjunk ki. Miu
tán megnyertük a kiváló katolikus költő, Horváth Béla, és a Nyugat egyik neves
költője, Bányai Kornél közreműködését, 1932 év novemberében a Spirituális Mű

vészek Kiadásában megjelent a FÁKLYA. Horváth Béla és Bányai Kornél végez
ték társszerkesztőként a lap szerkesztését, a felelős' és főszerkesztői teendőket pe
dig én magam vállaltam.

A munkatársak névsora jelezheti a folyóirat irodalmi szintjét. Ott találjuk
köztük Földessy Gyulát, Szabó Lőríncet, Tamási Áront, Baktay Ervint, Sárközi
Györgyöt, Katona Jenőt, Sinka Istvánt, Berda Józsefet, Zelk Zoltánt, Mollináry
Gizellát, Strém Istvánt, s a nyugati nagy nevek közül Paul Claudelt, Chestertont
és Fr. W. Foerstert.

1932-33-ban Európa és a magyar élet fölött szörnyű sötétségek, egy vésze
sen kaotikus pszichózis sűrűsödő fellegei vonultak fel lassú és vészt jelző nyo
mulással. Az elmúlt háború véres magvetése félelmetes dudvaerdővé kezdett tere
bélyesedni. A magyarság vezetői határtalan műveletlenségükben ahelyett, hogy
észrevették és fölhasználták volna a XX. század embermillióinak legmélyebb ré
tegeit megmozdító szinte kozmikus mozgást, a szocializmus óriási [elentőségét,

vakságukban és önzésükben petrifikálták a feudális osztálytagozódás társadalmát.
Irodalmunk álképletekbe menekült, Európa nyugati és déli fele a korlátlan fegy
verkezés, a titkolt és kiszabadulásra kész gyűlöletek robbanó atmoszférájában for
golódott.

A FÁKLYA az egész kontinentális őrülettel, s ugyanakkor a nemzet életében
rejlő és gennyesedéabe induló összes sötétségekkel szembefordult. Vezető írásaiban
követelte az osztálytársadalom Ieépítését, a nemzet! minden tagjának egyenlősé

gét és a munkanélküliség teljes felszámolását. Külön rovatot nyitott Béke címmel,
amelyben kíméletlenül, adatok közlésével leplezte le az európai fegyverkezés tem
póját és a gyűlöletet szító mozgalmakat, Az egyetlen folyóirat volt, amely nem
zeti szégyennek bélyegezte a magyar egyetemeken folyó zsidóüldözést.

Drámai játékszínünk megújhodása érdekében Új magyar drámák címmel Szö
vetségünk 1932-33-ban kiadta a háború már említett misztériumát, Az eszeveszet
teket és azt a drámai álomkölteményt, amelyet 1925-ben írtam, s amelyet később

az Oklahomai egyetem irodalmi folyóirata, a Books Abroad 1952-ben Shelley mű

veivel hoz párhuzamba. E mű, A boldogok szigete, az emberi lét legnagyobb kér-
déseit s az emberi boldogság kérdését állítja központjába. ,

A FÁKLYA irodalmi síkon először fordult testvéri kezekkel a jugoszláv, cseh
szlovák és román költők felé, s fordításaival Szergej Jeszenyin személyében az
orosz líra felé.

Sajnos a gyűlölet vetése akkor már hazánkban is szárba szökkent. Egyik írá
sunk (A Duna kérdés) a törvényes üldözés kereszttüzébe került, és lapunk to
vábbi kiadása lehetetlenné vált.

A spiritualisták alkotásainak javát már 1925 után válogatva több ízben ki
vitte a kültöldi nagy művészmetropolisokban rendezett ún. "magyar reprezentatív"
kiállításokra az állami rendezőbizottság. Igy jutottak el alkotásaink Genfbe, Nűrn

bergbe, Stockholmba, Memelbo és Oslóba, s e kiállítások révén ismertették mű

vészetünket a londoni The Studio és a: párizsi Le .Revue Moderne (1929).
1934-től 1944-ig a Spirituális Művészek Szövetsége még négy kiállítást ren

dezett, köztük az 1939-ben a 15 éves jubiláris kiállítást.
A Sprituális Művészek Szövetsége 1944-ben egy általános rendelkezés következ

tében, mely az önálló és irányelvek szerinti csoportos működést egy egységes ve
zetés alatti működéssel kívánta helyettesíteni, több magyar művészeti egyesülettel
együtt beszüntette működését,

(V é g e)
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