
AFORIZMÁK 
HANGOK A CSENDBŐL 

KORONGHI LIPPICH ELEK 

Ha valahol egyszer ráakadtál a Szép-re, 
azután mindenütt azt keresed. 

* 

Aki egy művészeti nagy alkotást meg 
tudott érteni, kezd örülni önnönmagának. 

* 

Művészetet nem tud élvezni az, ki csak 
azt látja rajta, amit a művész kifejezett, 
és nem érzi, hogy mit hallgatott el. 

# 

Mikor van egy művészeti alkotás be-
fejezve ? 

Ha már nem beszél olyasmit, ami fölös-
leges. * 

Mindenki saját magát keresi a művé-
szetben, az okos is, az ostoba is. 

S ha meg nem találja benne maga-
magát, megharagszik és azt mondja r á : 
kontárkodás. 

Művészeti kritikát mond. 
* 

Ki egy nagy mű emberi természetes 
gyarlóságain nyargal, emlékeztet arra a 
bolondra, ki hallván a nap foltjairól, hir-
deti, hogy a nap piszkos. 

* 

A művészet az, mely legszemléltetőbben 
bizonyítja b e : mily naggyá lehet az em-
ber, ha a Természettel egyesülni tud s 
hogy milyen semmi egymagában, mikor 
elszakadt a Természettől. 

* 

A Természet hatalmas, de a művésznek 
zsarnokává lenni nem akar. 

Hűséget követel az ő szerelmesétől, nem 
rabszolgaságot. * 

A Természet azzal bosszulja meg a 
művész felsőbbséges tolakodását, hogy 
kacérkodik vele : közel ereszti magához, 
aztán a képzelődéstől részeg lovagot nagy-
hirtelen faképnél hagyja. 

A félénken közeledő áhítatot ellenben 
keblére öleli s feltárja előtte legbensőbb 
titkait is. * 

Egy női akton első tekintetre fölismerem, 
hogy vele szemben a művész megőrizte-e 
az ártatlanságát. * 

Nem szeretem a bravúros, kápráztató mű-
veket. Róluk az a cirkuszbéli bohóc jut az 
eszembe, ki a fejebúbján pörögve is hibát-
lanul csiholja ki hegedűjéből a Marseillaiset. 

Az igazán művészi dolgokon mindig ott 
látom a saját megszületésük nagy csodá-
ján való halk, merengő, áhítatos álmélko-
dást és az igazgyöngynek a teremtődés 
fájdalmai közt magára öltött könyfátyolos 
enyhe fényét. * 

A művészet sok mindenféle irányai 
szükségképen lelki éretlenségek, mert a 
lelki érettség az alkotás ihletében és az 
anyaggal való küzdelmében sohasem gon-
dol irányoskodásra. 

* 

Mindig voltak és mindig lesznek művé-
szek, komolyak és jelentékenyek, kik az ő 
egyéni meglátásaikra új kifejezési módokat 
keresnek. Ok a művészeti nyelvnek a fej-
lesztői, gyakorta dicsőséges úttörők, de az 
jellemzi őket, hogy ők maguk a saját pie-
tásos kísérletezéseiket nem hirdetik fennen 
kész eredményekül, egyedül üdvözítő 
dogmaképen. Irányuk felől a reklám har-
sonái csak akkor kezdenek működni, mikor 
az ő érdemeiken mások szeretnének hízni: 
műkereskedők, mindenképen feltűnni akaró 
törpék é s . . . az utánzók csődülő nyája, 
kikről már Horatius így emlékezett meg: 
„ 0 imitatores, servum pecus!" 

* 

Rikoltó technikázások lelki sötétségnek 
az árulói. * 

Amely festő, szobrász, költő csak a 
szemével lát, abból legföljebb a felületek 
ügyes másolója válik, de művész sohasem. 

Igaz művész csak a lelkével néző ember 
lehet, bár talán a kifejezés mesterségében 
nem is olyan fortélyosan ügyes, mint amaz, 
de az ilyen ember műveiből bárminő 
„eljárás"-nak a burokján keresztül is át-
sugárzik a dolgok benső fénye és melege. 

* 
Tökéletes műszaki tudás nélkül teljes 

művészeti hatás el nem érhető. 
Mert a tökéletlen tudást az jellemzi, 

hogy, akár szándékkal, akár szándéktala-
nul, mindig előtérbe tolakodik s ezáltal 
rája és ügyefogyott, sokszor az ügyefogyott-
sággal szemérmetlenül kérkedő eszközeire 
összpontosul a figyelmünk, ahelyett, hogy 
valamely művészi eszmében való elme-
rülésre nyújtana módot. 
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A tökéletes tudás ellenben épen azzal 
emeli diadalra a művészi eszmét, a kere-
sett igazságot, hogy ő maga észrevétlenül 
tud maradni. * 

A Természet formái, színei, hangjai el-
képzelhetetlen számú átmenetekből vannak 
összealkotva, amely átmenetek, kiszakítva 
az együttesség nagy harmóniájából, úgy 
hatnak, mint elrajzolások és kakofóniák. 
Aki azt hiszi, hogy csupán elrajzolásokból 
és kakofóniákból valami új művészetet 
lehet csinálni, épúgy téved, mint némely 
öregünk, ki mindez átmeneti, összekötő 
elemeket pedáns gondossággal eltávolítva, 
ily lehámozottságban és kínos kinyaltság-
ban akar ja a tökéletes szépet kifejezésre 
juttatni. * 

A Teremtésben minden gondolatnak, 
minden érzésnek és minden tárgynak is 
megvan a maga sajátságos életritmusa. 

Költőnek, művésznek hatását és érde-
mét az dönti el, hogy a lelke mennyire 
együtthangzó ezekkel az életritmusokkal. * 

A képzőművészetnek, akár embert, akár 
követ ábrázoljon, az eleven élet illúzióját 
kell nyújtania. Még egy portré nyugalma 
mögött is ott érezzem a gondolkodó em-
bert, kit csak köszöntenem kell, hogy rög-
tön felém bólintson a fejével, — és a kő, 
ha kicsiny, legyen kész elgurulni az érin-
tésemre, ha pedig nagy, akkor dacoljon 
elszántan a hullámok ostromával, vagy 
hevüljön és szikrázzék a nap fénylésében. 

Csak az építés művészetének törvénye 
a statika, az örök mozdulatlanság illúziója. 
Azért, mikor az épület formái kezdenek 
mozgolódni, vagy már néha táncolnak is, 
sőt többnyire sántán táncolnak és kihívóan 
hangoskodnak, olyankor rendes ember 
rosszul érzi magát, mert ba j van a művé-
szet körül. * 

Egy nagy mű létrejövéséhez két feltétel 
együttléte okvetetlenül szükséges: egyik 
a tudás öntudata, másik az ihlet önkívü-
lete. Külön-külön mindegyik kevés. 

* 

A csendben az összes hangok, a nyu-
galomban az összes mozgások, a nap-
fényben az összes színek együtt vannak. 

Csendből, nyugalomból, fényből szület-
nek a remekművek. 

Hippokrates azt tartja, hogy az orvos-
tudomány művészet, a test egészségének 
a művészete. De a megfordítottja is helyes 
lehet: a művészet orvostudomány, mely 
a lélek egészségét szolgálja. 

* 

A lelkünkben ébredő gondolatoknak és 
érzéseknek két fajtája van. Az egyik köve-
teli, hogy a szó, a kő, a szín, a vonal, a 
hang anyagában testet ölthessen, a másik 
ellenben olyan finom, hogy ösztönösen 
menekül mindennemű emberi formálás 
elől, mert őt az csak eltorzíthatná. 

E finomságok ott élnek az érzékelhetet-
len mélységekben és építik halk csöndben, 
tudatunk alatt, a mi lelkiségünket. 

* 

Ha egy ünnepelt modernnek a műve 
előtt állok meg, elfog a bámulat a csinálás 
szellemessége fölött és egészen megfeled-
kezem arról, hogy ez a mű mit is akar 
voltaképen kifejezni. Aztán egyszerre ijed-
ten állapítom meg, hogy a bámulatomból 
hiányzik va lami : az olyannyira jóleső 
t isztelet . . ! Keresni kezdem tehát a szel-
lemesség mögött azt, amit tisztelni tudnék: 
a szellemet, az eszmét, de — sajnos — 
az nem igen található meg, mert vagy 
teljesen hiányzik, vagy olyan ösztövér 
és zavaros, hogy szinte jobb lenne, ha 
hiányzanék. 

Ha ellenben egy igaz nagy mesternek 
a műve elé kerülök, elfog az áhítat a belőle 
felém áramló szellem mély búgása fölött 
és egészen megfeledkezem arról, hogy ez 
a mű is eszközökkel van létrehozva. Félénk 
tisztelettel kezdem aztán keresni, hogy — 
Úristen! mi módon tudta a mester ily 
tökéletességgel juttatni az eszmét kifeje-
zésre ? De csak alig lehet a csinálás nagy 
egyszerűségéből valamit kiokoskodnom. * 

Kérem, ne tessék lesajnálni és megvetni 
az egyszerű laikust, ha ott időz egy kép, 
vagy egy szobor előtt és esetleg tamás-
kodva ingatja a fejét, vagy ba júsza alatt j 
a száját mosolyra görbíti. Lehet, művé- j 
szeti dolgokban igen járatlan az ipsze, de j 
hogy többnyire van neki valami igazsága, • 
az egészen bizonyos. Mondhatom, érde- J 
mes lenne komolyan és alaposan végére j 
járni az ő önkéntelen mimikájának. 

Én inkább azokra a műtermi kifejezé- j 
sekkel dobálózó smokkokra és snobokra ! 



haragszom, kik olyan otthonosan surran-
nak a képtárak és kiállítások képsorai 
előtt s itt-ott megtorpanva, ernyőzni kezdik 
tenyerökkel a nyitva hagyott egyik sze-
möket, ujjukkal sejtelmes köröket rajzolnak 
a levegőbe és csettintenek a nyelvökkel 
oly finomságokon, amiket csakis ők, no 
és talán még néhány kiválasztott, tudnak 
meglátni és igazán „értékelni." Ezek az 
ínyes figurák olyanok, mint a fáröl-fára 
röpdöső gyümölcslegyek, minden gyenge 
héjba beleszúrnak és odapöttyentik a peté-
jöket, melyekből aztán a dekadencia mohó 
kis lárvái kelnek ki majd, a kertek nagy 
veszedelmére. * 

A művészetben a tudatlanság és a szem-
telenség külön-külön is kellemetlen, de 
néha összefognak s olyankor az a „művé-
szet" elviselhetetlen. 

* 

A nagy ember rr ásóknak még leggyarlóbb 
műveiben is azt keresi, ami esetleg jó 
bennök, kis embernek pedig az a leg-
nagyobb öröme, ha remekműben is talál-
hat hibát. 

A majom még a király hermelinjében 
is bolhát keres. * 

Igaz, hogy az ízlés a felszínen tartóz-
kodik, a jellem pedig a mélységekben, 
de vannak leszivárgások. 

* 

Nagy ember, ha őt fölötte magasztalják, 
kételkedni kezd a saját értékében, azért 
kerüli is a népszerűségei; kis ember már 
a kis dicséretre is el van ragadtatva ön-
magától. * 

Ha valamely művészke a maga túlked-
vével neveletlenül ugrándoz és rúgkapál 
a művészet szent berkeiben, hová a nyitva-
felejtett kapun belopózkodott, pajtásai és 
tudatlan pártfogói széles mimikával ma-
gyarázzák a képei, szobrai, versei, épületei 
vagy a muzsikája előtt: „Óriás tehetség 1 
Chercheur, ki szétrúgja az avas hagyo-
mányokat 1" 

Hódolást követelnek a kis szamár előtt, 
aki legázolta a park virágcsoportjait és 
rózsaligeteit, nem látván bennök egye-
bet közlekedési akadálynál és ehetetlen 
gyomnál. * 

Nagyon szép az az elv, amelyen a 
művészeti, úgynevezett szabad iskolák 
intézménye a lapul : az egyéni látás kifej-

lesztése a fiatal művészben. Vagyis, hogy 
minden terhelő diszciplínák nélkül, csakis 
művészete gyakorlatának éljen az ifjú, 
mesterek szeme előtt, kik semmiképen sem 
avatkoznak bele az ő egyéniségébe. Mond-
ják, úgy tanul meg a növendék látni, ha 
sem elméletek, sem mesterek önkénye, 
sem tanrend fegyelme őt nem konfundál-
ják és nem korlátozzák. 

Ez maga a princípium. És nézzük, milyen 
az ügy az élet gyakorlatában? 

Gyerekek, nyerget nem álló csikók, va-
dacskák még és kócosak, únván a tanulás 
nyűgét, hátat fordítanak az iskolának, mert 
az csak tehetségtelen rabszolgalelkeknek 
való. A tehetség (persze hogy az iskola 
is hibás ebben 1) szabadságért kiált belőlük. 
Teljes szabadságot pedig minden nevelő-
intézmény közül egyedül csak a művészek 
szabad iskolája kínál nekik. Ott semmi 
kényszer! 

Beállít a fiatal lángelme a szabad isko-
lába, ott leültetik egy modell elé és azt 
mondják neki: „Barátom, fösse azt, amit 
lát, úgy, ahogyan látja. Mert, tudja meg, 
fődolog a látás, a meglátás! Ne gondoljon 
maga semmire se, csak nézzen a szemé-
vel. Amit meg tud látni, az a magáé, 
abból lesz a művészet, a többi minden 
csak firlefánc!" 

Tehá t : nézzen a szemével... 
Szegény fiú elhiszi, hogy amit a szemé-

vel néz, azt látja is és hogy az az övé 
és hogy abból lesz a művészet. 

Senkisem világosítja fel afelől, hogyha 
a szemmel való nézésből lenne a művé-
szet, akkor legnagyobb művészek aligha-
nem a borjúk, bivalyok és kecskék közül 
kerülnének ki, mert hiszen minden terem-
tett lények között ők nézik legérdeklődőbb 
szemekkel a világot és ők figyelik meg 
legállhatatosabban azt, aki eléjök kerül. 

Bizony bizony, nem a szemmel, hanem 
a lélekkel való nézésből leszen a meg-
látás és a művészet, az olyan lélekkel 
való nézésből, amely lélek eszméleten át 
fejlődött fel az öntudatig és fegyelmezésen 
át az élet- és a világszemléletig. 

No most abban a szabad iskolában ki 
eszmélteti a gyereket a saját lelkére? és 
ki és miképen foglalkozik az ő lelkének 
a tervszerű fölfejlesztésével? Hiszen ott 
nem szabad beléavatkozni — az egyé-
niségébe . . . 

Szegény kis „egyéniségek!" Igaz, hogy 
ők teljesen szabadon neveletlenkednek ott 



j a vi 
! még: 

a világ gyönyörű nagy plein airjében, de 
mégis sötétben, mert lelki világosság nélkül! 

S még a dologtevést sem tanulják meg, 
mert csak semmi, de semmi kényszer! 
Holott a művészet épen olyan tervszerű 
és kemény, állandó munkálkodást követel, 
mint akár az asztalosság, vagy lakatosság 
és épenúgy megkívánja anyagainak a 
becsületes, beható ismeretét is, ami pedig 
a szabad iskolában szintén nem kapható 
stúdium. 

Ellenben kapható ott az a doktrína, hogy 
„ihlet nélkül ne fogj munkába!" Ez a 
regula aztán a leghathatósabb valamennyi 
között, amiről mindenkit meggyőzhetnek 
a kávéházi m ű v é s z a s z t a l o k . . . . Mintha 
bizony a kötelességérzet és a kötelesség-
teljesítés, maga a munka, nem nyújtana 
ál landóbb és tisztább ihletet, mint a kávé-
házi bűzök és semittevések. 

Ha van is értelem, aminthogy bizonyára 
van, abban az elvben, hogy a mester ne 
tolja rá növendékeire a saját akaratát és 
a saját nézeteit, azért ez a princípium sem 
a művészképzés rendszeres pedagógiája, 
sem a régi műhelyek fegyelmező nadrág-
szíjjá helyett nem nyújt azokkal egyenlő 
értékeket. 

* 

A művészet, ha a fényűzés szolgálatá-
ban merül el, prostitúció. 

De vallási jelentőségre magasztosul, át-
érezvén a saját isteni származását és 
szociális rendeltetését. 

A művészet öröm a műkedvelőnek, üzlet 
a kontárnak és állandó lelki szenvedés 
az igaz művésznek. 

Olyan, mint maga az élet. 

Erdélyi m á z a s ká lyhacsempe. 

22 L. 
Csonka-Magyarország — nem ország, 
Egész Magyarország mennyország. 
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