
S Z E M L E 

A magyar művészetért! 

Napilapjaink hasábjain néhány hét 
óta többször szerepelt egy-egy cikk, 
mely ugyanazt a címet visel te: «A 
magyar művészet milliója». 

Arról volt bennük szó, hogy nagyobb 
társadalmi mozgalom indult meg, mely 
célul tűzte ki, hogy gróf Klebelsberg 
Kuno vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úrnak azt a nagy és lelkes gondola-
t á t , hogy az állami költségvetés kere-
tein kívül egymillió aranykoronát jut-
t a t a magyar művészet céljaira, mielőbb 
valóra válthassa. 

Minden gondolkodó magyar ember 
átérzi e terv óriási jelentőséget. Hazán-
kat mai elnyomott helyzetéből egye-
dül az emelheti ki, ha minden erőnkkel 
kiaknázni igyekezünk azokat a széles-
rétegű kultúrkincseket, melyek a ma-
gyar lélek mélyén szunnyadoznak. 

Elvették fegyvereinket. Megcsonkí-
to t ták a szent magyar földet. Gazda-
ságilag béklyókba vertek bennünket. 

Ez a magyar ma szomorú igazsága. 
A holnap talán reménytelennek, bi-

zonytalannak, sötétnek látszik ebben 
a sűrű, nyomasztó ködben. 

De mégis föltetszik valami derengés 
máris a szemhatáron . . . A nyomasztó 
időkben ott áll fölvértezetten, lefegyve-
rezhetetlenül a Magyar Géniusz, a 
teremtő magyar gondolat ! Ágyú nél-
kül, puska nélkül áll a magyar föl-
fegyverkezett szomszédjai között. De 
a kul túra fegyverét nem vehette el tőle 
senkisem. 

A magyar műtermekben nábobi pa-
lettákról szedik az izzó, csillogó színe-
ket a magyar ecsetek. 

A szobrászvéső alól csengve hulla-
nak le az apró márványdarabok és e 
kis ütések nyomán nagyszerű formák 
élednek meg a fehér tömbökön. 

A karcoló tű munkásai mesteri ké-
peket vésnek kicsiny fémlapokra. 

Tudósaink elmélyedve hajolnak reá 
öreg fóliánsokra, titokzatos lombikokra 
és teremtő elméjük európai értékű ered-
ményeket szül. 

Halkan, csöndben és mégis lázasan, 
megfeszített erővel dolgoznak a magyar 

álmodók, művészek és tudósok egy-
aránt. Hogy hogy dolgoznak, mire érnek, 
azt minden ujságolvasó ember t ud j a . 

A békekötés óta a magyar művészet 
és tudomány egyre-másra ara t ta nagy-
szerű diadalait. A nemzetközi kiállí-
tásokon mindenütt a legelsők közé ke-
rültek a magyarok, ahol csak sorom-
póba léptek. Elég, ha csak a velencei, 
stockholmi, monzai, hágai, londoni em-
lékezetes sikerekre hivatkozunk ezúttal. 
A külföldi kritikusok a legteljesebb el-
ismeréssel, szinte elcsudálkozva állot-
tak meg a ragyogó eredmények előtt, 
melyet a mi kis nemzetünk elébük tár t . 
Reámuta t tak a magyar művészet tel-
jesen egyéni megszíneződésére, mély 
erőforrásaira. Akadt nagynevű mű-
biráló, aki a magyarok eredményeit 
e kiállítások egyedüli ú j értékének te-
kintette. A magyar művészek alkotásai 
a legnevesebb galériákban kaptak he-
lyet, az első díjakkal koszorúzták meg 
azok megteremtőit. Ezekkel az ered-
ményekkel a bennünket környező kis 
népek művészete még csak versenyre 
sem kelhetett . A magyar művészet pe-
dig a nagy nyugati népek százados 
multra visszatekintő művészetének ver-
senytársává nőtte ki magát. 

A magyar művészek a nemzetek szel-
lemi stadionjában újból csúcsra röpí-
te t ték a magyar lobogót, mely a nagy 
háború szerencsétlen bevégződése után 
— úgy látszott — szárnyszegetten 
hullott le. 

Minden művelt magyar embernek 
kalapot kell emelni e világraszóló győ-
zelmek előtt. És még mélyebbé kell, 
hogy legyen ez a kalapemelés, ha meg-
gondoljuk, milyen hét szűk esztendő-
ben vívták ki művészeink ezeket a 
diadalokat. 

A reánk nehezedő, nyomasztó gazda-
sági válságot tán épen művészeink érez-
ték meg legkeservesebben. Sajnos, mi-
nálunk a művészi termékek vásárlása 
még nem közszükséglet. Sokan egye-
nesen fényűzésnek t a r t j ák a művésze-
tet . A művásárlóréteg még meglehe-
tősen sekély, az is majdnem csak a 
fővárosra szorítkozik. Ez a tehetős, kis 
réteg ma szintén feltünően csökkentette 



278 

mecenási tevékenységét. Az állam mind-
ezt a hiányt nem pótolhat ta és nem 
pótolhatja, mert az ál lamháztartás is 
elviselhetetlen terhekkel kénytelen küz-
deni. 

Ilyen körülmények között a magyar 
művészet válságos helyzetbe került. 

A lelkes, a nagyszerű munka nem 
állott meg, de a küldetését nemes ön-
megtagadással teljesítő művészgárdá-
nak kezd kifogyni a lélekzete. 

Az élettel való keserves, napi küzde-
lem kikezdte azt a finom, kényes mű-
szerszámot, ami a művészek idegrend-
szere. Álmodni, tervezni, termelni, 
nagyratörni s amellett nem tudni, hogy 
holnapra lesz-e betevő falat — keser-
ves sors ez ! A magyar alkotóműhe-
lyekben ott ül a szürke, nedves Gond, 
amely szárnyát szegi a leglendületesebb 
gondolatnak is ! A magyar festő, szob-
rász, író, muzsikus, építész csüggedten, 
fáradtan , kedvszegetten, önmagával 
meghasonlottan néz körül a hideg mű-
teremben. 

A nagyot merő vázlat, a munkába 
ve t t márványtömb, a megkezdett re-
gény, a más-más muzsikába csendülő 
kot ta , a felormosodásra váró hatalmas 
épület csak terv, elérhetetlen álom ma-
rad . . . 

A nagy magyar álmok a beteljesülés 
reménye nélkül hervadoznak el, szét-
foszlanak . . . 

Képet, szobrot nem vesz ma senki, 
regényt ki nem adnak, kot tá t nem vés-
nek, épületet nem emelnek. 

Nincs reá pénz. 
Ha gyors segítség nem érkezik, el-

fakulnak a viruló magyar színek, 
semmibe vesznek a szépséges vonalak, 
nem érnek könyvosztagba a magyar 
költői gondolatok, elhallgat a magyar 
muzsika, nem törnek ki a földből a ma-
gyar paloták. 

A magyar álmodók mögött mogor-
ván ül az álomhóhér Atra Cura . . . 

A művészek még csak aprópénzre 
sem vá l tha t ják már aranyat érő ál-
maikat . Igy lefagy minden virág a 
magyar szemhatárról. 

A magyar kul túra megértő, lelkes 
minisztere érzi, lá t ja , t u d j a ezt. 
A nagyrahivatott magyar művészetet 
is ki akarja emelni Hamupipőke szere-
péből, mint a tudománnyal te t te . Ki-
mondta a szót, hogy ezen az áldatlan 
állapoton segíteni kell. Segíteni sür-
gősen. Mielőbb. Azonnal ! 

De hozzátette azt a nagy igazságot, 
hogy segíteni csakis úgy lehet, ha a 
segítség szükségét az egész magyar 

művelt világ, a társadalom minden 
kultúrrétege egyformán átérzi. Mert 
nemes virágot csak olyan ta la jba lehet 
ültetni, mely már melegággyá puhítva 
vár ja a finom, szirombontásra kész 
palántákat . Ebben az egész magyar 
jövőt érintő, áldásos munkában az egész 
magyar társadalomnak lelkesen kell 
segítségére sietni a kul túra miniszteré-
nek és a köréje sereglő megértő kis 
tábornak ! Minden kul túrát és szépet 
szerető magyar embernek oda kell ad-
nia teljes szívét és lelkét, hogy abból 
meleg televényt ágyazhassunk a ma-
gyar művészetnek, a jobb jövendő elő-
készítőjének. 

Sajnos, a magyar középosztály anyagi 
ereje a nagy katasztrófa u tán érzéke-
nyen megrendült. De ez az osztály 
szívós életgyökerekről táplálkozik. Élő 
ereje ú j ra ki fog bontakozni. Mostani 
nehéz helyzetében is éreznie kell azt a 
hivatását , hogy a magyar művészetet 
és tudományt elsősorban épen neki kell 
támogatnia, hogy e kötelék révén a 
Magyar Geniusz minden lélegzetvéte-
lével a nemzeti gondolathoz tapadhas-
son. Ezért a célért pedig semmiféle ál-
dozat nem elég nagy, ezért minden 
terhet vállalnia kell. 

A magyar középosztálynak arra kell 
gondolnia, hogy belőle sar jadtak a 
Barabások, a Paál Lászlók, a Székely 
Bertalanok, a Szinyei Mersék, a Rud-
nayak s a többi nagyok, festők, írók, 
szobrászok, muzsikusok egyaránt. 
A lelki televénynek, mely ilyen ter-
mést hoz, éreznie kell azt a köteles-
ségét, hogy kenyeret is termeljen zse-
niális fiai számára. Ketté kell törnie 
a maga darab kenyerét és a felét oda-
adni művészfiainak, hogy tovább dol-
gozhassanak a jövendőért, a magyar 
dicsőségért. 

Minden kép, szobor, még egy kis 
rézkarc is, mely akár áldozatok árná 
is a magyar otthonok falaira kerü l : 
ezt a nagy célt szolgálja, a magyar 
művészet jövőjét építi feljebb egy-egy 
téglával. A középosztály tagjainak a 
legteljesebb áldozatkészséggel kell elő-
segíteni, hogy művészetünk palet tájá-
ról kivirulhasson a tüzes, ékes magyar 
szín, vésője alól kibontakozhasson a 
maradandó szoborvonal, tolla alól vi-
lággá repülhessen a költő-gondolat, 
kottáiból, hangszerei húrjáról világgá 
zsongjon az édesbús magyar muzsika, 
alkotó keze alól valósággá válhassanak 
a kőbe álmodott palotaormok. 

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr termé-
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keny gondolatát, lelkes kezdeménye-
zését az egész magyar középosztály-
nak lelkébe kell fogadnia. 

A művészetnek szánt egymillió 
aranykorona az első nagy lépés csak 
arra, hogy a magyar lelek kincses-
bányájának minden aranyértéke nap-
világra, a világ elé kerülhessen. Ennek 
a kincsesbányának minden t á rná já t ki 
kell aknázni. A magyar művészet 
világszerte nagyra értékelt termésének 
biztosítása csakolyan fontos, mint az 
aranykalásztengerünk gyümölcsözte-
tése. A nemzet lelki szérűjén nagy osz-
tagoka t kell raknia a magyarnak, ha 
jobb jövendőt akar. 

A «Napkelet» olvasótábora, a ma-
gyar középosztály, szívvel-lélekkel érzi, 
t u d j a ezt és bizonyára kiveszi a részét 
abból a nagy munkából, melynek ki-
tűzöt t cé l ja : minden akadályt elhárí-
tani a magyar művészet út jából, hogy 
sorompóba állhasson mindenütt és dia-
dalmasan állhassa a versenyt, hogy 
valóra válthassa gyönyörű álmait, 
hogy megcsorbíthatatlan, elvehetetlen, 
finom fegyvereivel segíthessen kiküz-
deni a nagy magyar jövendőt. 

Mariay Ödön. 

Színházi szemle. 
A színházi évnek a derekán vagyunk. 

H a visszatekintünk a Nemzeti Színház-
nak ez öt és fél hónapjára, fá jó szívvel 
olyan sivárságot kell megállapítanunk, 
aminőre már régen nem volt példa. 

Először is : a bemuta to t t magyar 
darabok sorra elvéreztek. Bizonyos, 
hogy elsősorban maguk a szerzők is 
felelősek érte, de felelős a színház 
vezetősége is, amelynek tudnia kellett 
volna, hogy nem szabad őket csata-
sorba küldenie. Közülük csupán egy 
kis egyfelvonásos, a Páter Benedek volt 
igazi érték, ennek műsoron maradását 
meg maga a színház te t te lehetetlenné, 
amikor olyan művel já tsza t ta egy 
estén, amelyről nyilvánvaló volt, hogy 
magával fogja rántani. 

Drága öt és fél hónap tel t el t ehá t a 
Nemzeti Színháznál, anélkül, hogy a 
hazai modern drámairodalomnak szol-
gálatot t e t t volna. Igaz, hogy a színház 
vezetősége nem teremthet írókat, nem 
hozhat életre jó darabokat , de ösztön-
zést adhat , i rányíthat , sugalmazhat. 
S melyik színháznak volna ez inkább 
kötelessége, mint az ország első intéze-
tének? 

A klasszikus magyar műsor tekin-
tetében is e fél évadnak érthetetlen 

mulasztásai voltak. A magyar szerzők 
közül hiába vár tuk Katonát , Vörös-
mar ty t , Kisfaludy Károlyt. A színház 
még évfordulókon sem érezte magát 
kötelesnek, hogy megemlékezzék róluk. 
Mi ennek az oka? Ki it ten a hibás? 
A napisaj tó többször felvetette e kér-
déseket, a színház azonban vagy nem 
akart , vagy nem tudo t t rá juk felelni. 

Az idegen klasszikus műsor is még 
mindig Shakespeare-re szorítkozóan 
egyoldalú s csak hébe-hóba egy-egy 
Molière visz bele némi változatosságot. 
Hol maradnak a görög, a francia, a né-
met drámaírók, hol az olaszok, a spa-
nyolok? Bizony, a Nemzeti Színháznak 
klasszikus műsora még sohasem volt 
ennyire egyhangú. 

Súlyos hibák estek a közelmult 
drámairodalmának műsorba illesztése 
körül is. A mult század utolsó évtize-
deinek vígjátékai közül például nem 
talál t a színház jelentősebbeket, mint a 
Szépasszony feleséget és A tücsköt. Amazt 
még valahogy nehezen elviseltük, de 
emennek színrehozatala ellen a leg-
határozot tabban tiltakozni kell. Ez a 
vékonydongájú, irodalommentes alko-
tás még akkor sem való az ország első 
színpadjára, ha egy-két színésznek első-
rangú alkalmat is nyu j t tehetsége be-
mutatására. 

Egyáltalában mi célja van az effélék 
színrehozatalának? A mai nagy szín-
házi konjunkturát lanság idején ezekkel 
akar az igazgatóság telt házakat csi-
nálni? Isten őrizz, hogy e szándéka 
sikerüljön! Ez annyit jelentene, hogy 
a Nemzeti Színháznak régi, előkelőbb 
ízlésű publikuma egy új , egy igéuytele-
nebb rétegből verbuválódó közönséggel 
cserélődnék ki, mely azután végképen 
lesülyesztené színházi kul turánkat . 

Szerencsére azonban mind a két da-
rab megbukott . Most már azután úgy 
vethet jük fel a kérdést, hogyha a mai 
nehéz viszonyok között a színház vál-
lalkozásainak buknia kell, miért nem 
akar az igazgatóság inkább Sophokles-
szel, Racinenal, Calderonnal és Vörös-
martyval bukni, miért ambicionálja, 
hogy Labiche-sal, Duruvel, Meilhac-
kal és Halévyvel bukjék? 

E szezónközépi megállapítások ter-
mészetesen jelentékenyen módosulhat-
nak még az év végéig. Lehet, hogy a 
színház a maga nagyobb ütőkártyái t 
az évad második felére tar togat ja . Bár 
ezt rossz ötletnek tar tanok, mégis 
örülnénk, ha a hátralévő hónapok vala-
melyest kárpótolnának az első félesz-
tendő hibáiért. 
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