
A C E N N I N I E K 
ÍRTA REMSEY JENŐ 

kik az utolsó három év-
tized művészetének fejlő-
dését nem a napisajtó 
lármás és nagyon sokszor 
minden ízében hamis kriti-
káinak s ismertetéseinek 
szemüvegén, hanem az 
emberiség fejlődésének 

korokat átfogó szempontjaiból nézték, egy 
véghetetlenül szomorú és lehangoló követ-
keztetéssel zárhatták le e minden emberi 
törekvések legnemesebbikéről való szem-
lélődéseiket : a művészet ez utolsó évtize-
dekben fejlődésében megállni látszott, sőt 
— úgy tetszik az embernek — mélységes 
dekadenciába sűlyedt. A művészet külön-
böző formái elvesztették eredeti körvona-
laikat, karakterükből kivetkőztek, deformá-
lódtak, s átlépvén egyik a másikának 
határmesgyéin, a kifejező formák szörnyű 
kakofoniáját hozták létre. A könnyelműen 
földobott művészi jelszavak vásári za jában 
őrült viaskodásban tusakodtak egymással 
a különböző táborok s e tumultusban el-
veszni látszott az egyetlen legfőbb jó, 
amiért érdemes lett volna csatázni — maga 
az alkotás, maga a nagyratörő s nagy 
emberi lendületeket összegező művészet. 

Nem akarom e fent elmondottakkal azt 
állítani, hogy a művészet fejlődéséhez e 
kor nem adott nagy tanulságokat s hogy 
talán a kifejezés körül vívott nagy küz-
delmek közepette nem gazdagodott maga 
a művészeti látás, vagy épen, hogy a 
művészi alkotás határai nem tágultak. 
Csupán azt állítom, hogy e kor dekadens 
kor volt, s hogy az áltanános társadalmi 
dekadenciában a művészet sorsa is oszto-
zott. Vannak, akik azt mondják, hogy 
valamely művészet akkor jó, ha kifejezi 
a kort, melyben alkotódott. Ha ez valóban 
így van s ha a művészet csakugyan nem 
egyéb, mint a vele egyidős emberi fejlődés 
tükörképe, akkor az elmúlt kor művészete 
minden idők leggrandiózusabb művészete 
volna ; mert soha irodalom, művészet, zene, 
szobrászat annyira nem fejezte ki egy kor 
erkölcsi és gondolati züllöttségét és szerte-
hullását, mint az elmúlt évtizedek művé-
szete. 

Van azonban egy másik meghatározás 
is, mely azt mondja, hogy „a művészet 

az élet tanító mestere." S én, s velem együtt 
azt hiszem sokan, haj landók vagyunk ez 
utóbbi meghatározásnak adni igazat, mert 
semmi nagyságot, semmi erőt nem látunk 
abban, hogy a művészemberek, kik az 
örökéletűség aspiránsai, egyszerűen vele 
zülljenek az általános züllöttséggel, ahelyett, 
hogy életükkel s alkotásaikkal kiemelked-
vén a romtott korból, a nagyság s erő 
példáit mutassák legalább a m a keveseknek, 
kik tisztának s egészségesnek a legsor-
vasztóbb korban is megmaradtak. 

Társadalom s művészet romlása mindig 
egyazonos okokra vezethető vissza s ez 
okok mindig erkölcsiek. Nem célom itt ez 
okok vizsgálata. Van egy nagy magyar láng-
elménk, (Bodnár Zsigmond) ki az emberi 
társadalmak s vele a művészetek emel-
kedő s hanyatló fejlődését kozmikus tör-
vény alá rendelt dolognak tanította. Én 
azonban itt csak arra akarok rámutatni, 
hogy a művészetek azért estek a mögöttünk 
levő kor súlyos dekadenciájába, mert 
elvesztették erkölcsi indítékaikat, mert meg-
feledkeztek tulajdonképeni rendeltetésükről. 
A művészetek eme züllése a „l'art pour 
l'art" jelszó közredobásával kezdődött, mely 
a művészi alkotásba az öncélúságot, az 
önzést vitte bele, mint irányító princípiumot, 
holott a művészetnek mindenkoron való 
irányító elve altruisztikus, — embertársaink-
nak fölemelése. A nagyság, a szépség, a 
jóság, az erő, áhítat, a teremtés örök nagy-
szerűsége előtt, im ilyen érzéseknek kell 
a nagyszerű műalkotásokról sugárzani, 
valamely ünnepélyes érzésnek, mely az 
imádsághoz hasonlít. S mikor ezt kimond-
juk, már közel jutottunk a templomhoz, 
s általában az ünnepélyes épületekhez 
alkalmazott művészet egyedüí üdvözítő 
hitvallásához. 

El kellett mindezeket mondjuk, hogy 
kellőképen méltányolhassuk a m a kiállí-
tást, melyet három fiatal magyar művész-
ember mutatott be a „Nemzeti Szalon" 
termében. Diósy Antal, Hende Vince s 
Leszkovszky György e fiatalok, kik Cennino 
Cennininek, a „Trattato della pittura" 
szerzőjének nevét választva jelszónak, 
tömörültek egy társaságba, hogy a való-
ban nagystílű művészet nemes hitvallá-
sáról tegyenek fölemelő s lélekvidámító 
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tanúbizonyságot. Amit e három ifjú művész 
e kiállításon bemutatott, azt nem lehet 
egyszerűen megdicsérni s azt mondani rá, 
hogy „nagyon szép", „nagyon érdekes", 
mint ahogy az újságokban szokás, — 
vagy épen szó nélkül elhaladni mellette, 
— hanem azt követendő példa gyanánt 
kell oda állítani az egész ifjú magyar festő-
nemzedék elé. Mert nemcsak erő, hatá-
rozottság, nagyakarat, — hanem nagyfokú 
önfegyelmezettség, stylusérzés, s mindenek-
fölött a művészi erkölcs áhítatos tisztelete, 
a mesterség tudásának állhatatos szeretete 
sugárzik munkásságukból oly mértékben, 
mely csakugyan lehetővé teheti nekik azt, 
hogy művészetüknek „mesterei" is lehesse-
nek. Ők egyszerűek s alázatosak művé-
szetükkel szemben, s azt vall ják: ta-
nuljunk, hogy taníthassunk. S hogy valaki 

mesterré lehessen, annak az a föltétele 
hogy mesterségének minden titkát valóban 
ismerje alfától egészen ómegáig. 

Hálával gondolunk e fiatalokra, kik 
a nemzeti sors eme tragédiás óráiban a 
tettrekész, céltudatos s áhítatos érzésű 
ifjú magyar alkotó erőről tettek fényes 
tanúbizonyságot. Művészetüknek alapja 
az erkölcs, amelyre minden emberi nagyság 
épül, — s mely nélkül nemzetek, művé-
szetek s kultúrák egyaránt összedőlnek. 
S hogy a termekben jártunk, melyek a 
modern, hitvallás nélküli művészeti irányok 
annyi hangzatos csatáit látták, — úgy 
hatottak reánk e munkák, mint a még 
ma is tomboló pokoli koncert közepette 
a mélységekből elemi erővel fölhangzó 
templomi kórus, mely a lelkiség örök 
diadalmát zúgja harsogva az ég felé. 
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