
SZEMLE 

A modern művészet útja. 
A mai kor művészetének képét megrajzolni nagyon nehéz. Ha a külön-

böző irányokat vizsgáljuk, szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnik fel, hogy 
megkeressük közös vonásaikat. Úgy látszik, mintha csupa ellentét volna 
közöttük, mintha mindegyik irány a többinek tagadása volna. Mindennap 
újabb irány bukkan fel, amely nem folytatni, fejleszteni akar egy eddigit, 
hanem mindent újra kezdeni. 

Hiába is keresnénk közös vonást a részletekben. De ha távolabbról néz-
zük őket, ahonnan már a részletek nem tűnnek szemünkbe, találunk valami 
közös vonást. Innen úgy tűnik fel, mintha a nagy eltérések dacára valami közös 
cél felé törekednének, mintha ugyanazt keresnék. Úgy tesznek, mint a mese-
beli királyfiak; elindulnak, mindegyik más úton, hogy megtalálják ugyanazt 
a kincset. 

Ez a kincs a művészet számára mindig a valóság. Ezt keresi akkor is, 
mikor látszólag eltávolodik tőle. 

A valóság a művészetekben egészen mást jelent, mint például a tudo-
mányokban. Ezek is, azok is valami magasabbrendű valóságot akarnak adni, 
többet, mintha magukat a létező tárgyakat adnák elénk. A festő képében 
— ha igazán művészi alkotás — több van, mint abban a tájban, amit ábrázol. 
A természettudós törvényei többet mondanak nekünk, mint a jelenségeknek 
legpontosabb leírásai. 

A tudós is, a művész is túl akar menni a dolgok külső színén, a lényeget 
akarja megtalálni. De ez a lényeg a tudós számára a «Ding an sich», amelyhez 
minden egyes lépéssel közelebb akar férkőzni. A dolgok rendje, függetlenül a 
megismerő embertől, a tudós kutatásának célja. Ki akar küszöbölni mindent, 
ami emberi, ami ő maga. 

A művész számára a valóság át van szőve a mi alanyiságunkkal. Minden 
tárgynak emberi vonatkozása van. Benne él a tárgyakban a művész lelke és 
épen ezért tudja jobban megragadni a dolgok lényegét. 

A valóságot kereste a művészet akkor is, mikor idealizált. Le akart há-
mozni minden esetlegest, a plátói ideákat akarta lehozni, amelyeknek a tüné-
keny, múló földi dolgok csak árnyékai. A költő az általános emberiben akarta 
megtalálni az igazi emberit. 

Úgy tűnt fel, mintha ezen az úton haladva elment volna a művészet a 
valóság mellett. A lényegtelen, az esetleges elhagyásával mintha szétfoszlott 
volna kezeik között a valóság. 

Új utat kellett keresni. Félre kellett lökni az esztétikai normákat, amelyek 
nem engedtek közelférkőzni a valósághoz. 

A naturalizmus, mint minden reakció, az ellenkező szélsőség felé lengett 
ki. Nem akart értékelni, csak meglátni. Nem akart válogatni a tárgyakban. 
Sőt keresve-kereste, ami eddig tilos volt. Szivesebben látta meg a rútat, mint 
a szépet az erkölcsi rosszat, mint a jót, a nemest. Túllőtt a célon : csak akkor 
látta meg a valóságot, ha szennyes volta tette szembeszökővé. 
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Bármennyire iparkodott is megragadni a valóságot a naturalizmus, ki-

siklott kezei közül. Megint olyan útra jutott a művészet, amelyen nem lehetett 
továbbhaladni; csak jobban eltávolodnék attól, amit keresett. 

Ismét más úton kellett elindulni. Úgy látszik, mintha a modern művé-
szet elkanyarodnék a valóságtól. Pedig ezzel a kanyarulattal közelebb akar 
férkőzni egy magasabbrendű valósághoz. 

A művész számára a valóság nem a tárgy, hanem a lelki élmény. Nem az 
teszi reálissá, ha a külső tárgyakat mentől hűbben visszaadja, hanem ha hű 
marad ahhoz a képhez, amelyet a tárgyak lelkében keltenek. 

A modern művészetet ennek az igazságnak felismerése — helyesebben : 
ösztönszerű megérzése jellemzi. Hajtóereje a törekvés ez után a lelki valóság 
után, útirányát úgy szabja meg, hogy mentől közelebb férkőzhessék maguk-
hoz az élményekhez. 

Ha Lionardo da Vinci, vagy Dürer rajzait szemléljük, úgy tűnik fel, 
mintha el volnának rajzolva. Pedig perspektívájuk — geometriailag — helyes. 
De az emberi psziché perspektíváját ők még nem veszik figyelembe. A tár-
gyakat úgy ábrázolják, amilyenek a valóságban, nem pedig amilyeneknek mi 
— itt és most — látjuk. Elsősorban elbeszélők. Elmondják a dolgokról, amit 
tudnak róluk. 

A modern művészet mindinkább azt a képet iparkodik visszaadni, 
amelyet a tárgy a szemlélőben kelt. A szecessziós művészet el akarta felejteni, 
hogy mit tud a tárgyakról, úgy akarta visszaadni őket, amilyeneknek látsza-
nak. A dolgok geometriája és fizikája helyett az emberi szem retináján kelet-
kező képet örökítették meg. 

Az impresszionisták még beljebb hatoltak : nem a szemben, hanem a 
lélekben keletkező kép az, amit a vászonra akarnak kivetíteni. Az előbbiek a 
perspektívától eljutottak a fiziológiai látásig, őket a pszichikai látás törvényei 
vezetik. 

Ezzel még nem jutottak el az út végére. A lélek nem egyszerűen felvevő 
készülék. A külvilág nem arra való neki, hogy tudomásul vegye. Ezután jön 
a lélek sajátos működése, megindul az a folyamat, amelyhez a külső benyomások 
csak a lökést, indítást adták. Az expresszionisták már nem a tárgy képét, 
hanem a lélekben a külső benyomások folytán keletkezett mozgalmasságot 
akarják érzékeltetni. 

A művészet megsejtette, hogy a külső világ és ennek a lélekben létrejövő 
képe között milyen nagy eltérések vannak. Hogy a mi lelkünk nem úgy fogja 
fel a tárgyakat, mint egy ernyő a rávetített képeket, hanem valami sajátságos, 
bonyolult működéssel, amelynek különböző fázisai vannak. 

Mikor mi valamit megpillantunk, a tárgy képe nem fotografálódik le 
bennünk. Első pillanatban valami zavaros benyomás keletkezik : egyes voná-
sok, színfoltok, tarka összevisszaságban, egyelőre minden rendszerezés, érte-
lem nélkül. 

A lélek nyomban hozzáfog ennek a nyersanyagnak a feldolgozásához. 
Kezdi rendezni, értelmezni. Egyszerűsít: figyelmen kívül hagyja azokat a 
részleteket, amelyek nem érdeklik. Másutt meg a nyert hiányos benyomásokat 
kiszínezi, teleaggatja díszletekkel, amelyeket az emlékezet raktárából szed elő. 
Nem készen fogadja, hanem maga szerkeszti meg, állítja össze a képet. 

Persze ez a kép meglehetősen eltér a valóságtól. Hanem a következő 
pillanatban már megkezdődik az ellenőrző munka. Ezt a rögtönözve össze-
állított képet összehasonlítja a tárggyal, kijavítja az eltérő vonásokat. Úgy 
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tesz a lélek, mint a festő, aki először durva vázlatot készít, azután tekintetét 
hol a modellra, hol a vászonra vetve, folyton javítja a képet, mindig újabb és 
újabb részleteket visz rá. 

Megmérhetetlenül rövid pillanat elégséges arra, hogy ez a rendezés, 
korrigálás végbemenjen. De azért fel tudjuk kutatni tudatunkban az első, a 
rögtönzött vázlatot. 

Belépünk egy zsúfolt kávéházba. Az asztaloknál tarka összevisszaságban 
ülnek a vendégek. A pincérek gyorsan cikáznak ide-oda. Az első pillanatban 
nem tárgyakat, személyeket veszünk észre, hanem zavaros színfoltokat. Hir-
telen kikapott részlet egy arcból, egy lendülő kéz, egy fekete folt — a pincér 
kabátja — amelyen egy piros folt — egy női kalap — fut végig. 

Csakhamar megkezdődik a lélek rendező munkája. Összeszedi a szét-
szórt tagokat és összerakja emberekké. Értelmezi a színfoltokat: ez kabát, 
az kalap. Minden szépen rendezett lesz, mint egy fényképfelvételen. Mintha 
egy pillanatban a sok mozgó alak megmerevedett, kővé dermedt volna. 

A modern művészek nem ezt a kikorrigált képet, hanem azt az első, nyers 
vázlatot akarják megfesteni, amely a lélekben az első pillanatban keletkezett. 
Amely még rendezetlen, de benne van a mozgalmasság. Nem a tárgy érdekli 
őket, hanem a lélek munkája. 

A legújabb irányok mind ezt a belső élményt keresik, mindegyik ennek 
valamelyik fázisát próbálja megragadni. 

A költészet útja is a lelki élmények felé vezet. A mult század lélekelemző 
regényeiben az érdeklődés nem a külső események, hanem azoknak a lélekben 
keletkezett vetületei felé irányul. 

De ez az elemzés túlságosan elvont és objektív volt. Egy léleknek szét-
szedése — a tudomány szabályai szerint. Bemutatása annak, hogyan érvénye-
sülnek a pszichológia általános törvényei az egyéneken. 

Még ez nagyon messze van a közvetlen lelki élménytől. Pedig az út itt 
is feléje visz feltartóztathatatlanul. 

Csakhogy ezek a közvetlen élmények nem állíthatók szépen rendbe. Nem 
engedelmeskednek az általános szabályoknak. Mentől közelebb jutnak maguk-
hoz az egyes élményekhez, annál jobban látjuk eltérésüket minden normától. 

Az érzelem, az akarat valami irracionális hatalom. Nem azt érezzük, nem 
azt akarjuk, ami épen észszerű volna. Vad, esztelen erők működnek bennünk, 
amelyek nem is igen merészkednek napfényre. Lenn a tudat alatt uralkodnak. 
Néha felbukkan torz arculatuk és mi megdöbbenve látjuk, hogy mi lakik 
bensőnkben. 

Nem tudjuk előre kiszámítani, hogy adott esetben mit fogunk érezni, 
mit cselekedni. Talán épen azt, amire legkevésbbé gondolunk. Valami nagy 
következetlenséget, ami ellentétben van ismert énünkkel. Hiszen hatalmasabbik 
énünk lenn él a tudatalatti sötétségben és szuverén megvetéssel viseltetik 
minden észszerűséggel, következetességgel szemben. 

A modern írók megértik és teljes tiszteletben tartják az emberi léleknek 
ezt az irracionalitását. 

Alakjaik nem olyanok, akikről már a harmadik lapon lehet tudni, mit 
fognak cselekedni a regény végén. Szakítottak az eddigi módszerrel, amely 
abban állott, hogy megalkottak egy jellemet és abból a pszichológia szabályai 
szerint levezették cselekedeteit. 

Felismerték, hogy az emberek cselekedeteiben mindig van valami meg-
magyarázhatatlan, levezethetetlen. 
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Nemcsak az emberben, hanem az életben is van irracionalitás. Nemcsak 

harmónia van, hanem diszharmónia is. A költői igazságszolgáltatás a harmó-
niának mindenáron való helyreállítása volt. Ma nem törekszenek erre, nem 
csak azért, mert jobban látják a reális életet, hanem mert elvileg elismerik a 
diszharmóniát. 

A közvetlen lelki élmény felé törés kedvez a lírának. A lírikus költészet 
csodálatosan felvirágzott, meggazdagodott. De át is alakult. 

Míg azelőtt a lírikus olyan érzelmeket zengett, amelyeket mindenki érez, 
vagy az adott helyzetben érezne, tehát mintegy szócsöve volt az összesek 
érzelmeinek, előénekese, intonálója az emberiség, vagy a nemzet nagy kórusá-
nak, ma azokat az érzéseket éneklik meg, amelyek a költőnek sajátjai, ame-
lyeket nem annyira vele- és utána-éreznek, mint inkább különleges voltuknál 
fogva megcsodálnak. Különös szeretettel foglalkoznak a rendestől eltérő érzel-
mekkel, — egészen a patológikáig. 

A közvetlen, primitív lelki élmény az igazi művészi valóság, amelyet úgy 
akarnak elénk adni, ahogyan megszületik, nem pedig felöltöztetve, felcico-
mázva. Meg akarjuk rövidíteni az utat, amely a művész lelkétől a művészi 
alkotásig vezet. Mindaz, ami közbeesik, kiforgatja az élményt eredeti alakjá-
ból, tehát a művészi valóság rovására van. 

A francia surrealisták levonják a végső következtetéseket. Szerintük az 
írónak nem szabad formába öntenie élményeit, a költői alkotásban nincsen 
helye szerkezetnek, tervszerűségnek. Úgy kell írni, hogy a kéz minden gondol-
kodás nélkül papírra veti mindazt, ami a lélekben felbukkan. 

Ugyanez a törekvés váltja ki a modern képzőművészek egy részéből 
technikájuknak szuverén megvetését. El akarják felejteni a perspektívát, 
anatómiát, mindenféle mesterfogásokat, mert mindez a lélek és a művészi 
alkotás közé áll, kiforgatja mivoltából a primitív lelki élményt. A modern 
primitívek a képzőművészet surrealistái. 

A költő is korlátnak érzi az eddig használt művészi eszközöket. A szabad 
vers is egyik állomása a közvetlen lelki élmény felé vezető útnak. 

De a nyelv maga is korlát. Az élmény, míg a szépen csiszolt szavak for-
májába öntődik, meghal, megmerevedik. A nyelv szavai általános fogalmakat 
fejeznek ki, nem a lélek belső rezdüléseit. 

A modern költészet nyelvújítása különbözik minden eddigitől. Minden 
igazi költő nyelvújító is volt, mert az új, a még soha el nem mondott gondo-
latok, érzések kifejezésére újítani, gazdagítani kellett a nyelvet. Az új kifejezés 
azután közkinccsé lesz. 

Az új nyelvújítóknak olyan szavak kellenének, amelyekhez nem tapadt 
még fogalommá általánosodott értelem. A szó, a mondat náluk önkénytelen 
reflexe akar lenni a lelki élménynek. Azt a pillanatnyi lelkiállapotot akarják 
megrögzíteni vele, amelyet csakis ők éltek át és ők is csak egyszer. Csupa 
indulatszavakban akarnának beszélni, még a már meglevő kifejezéseket is 
mint indulatszavakat dobálják el ajkukról. 

A művészet is, költészet is meg akarja ragadni a megfoghatatlant, nap-
világra vinni azt, ami a lélek mélyében él. 

A tárgyak valóságai helyébe a lelki élmények valósága lép. De ennek ki-
fejezésére még nem alkalmasak a művészet eddigi eszközei, nem megfelelők 
az esztétika normái. Az új normák még nincsenek meg, még hiányzik az a ren-
dező principium, amely ebből a káoszból világot alakít. 

Az ember lelki élményeinek világa csodálatosan meggazdagodott. És 
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mindez kifejezést kér a művészetekben. De ez a világ még túlságosan forr , 
erjed, nem tud esztétikai formákká kristályosodni. 

A nagy, eleven érzelmek ar t ikulá la t lan h a n g o k b a n törnek ki, félszeg moz-
dulatokra ránga t j ák a testet , csodálatos f in to rokba torz í t ják az arcot. Mikor 
már szépen zengő hangon, nemes gesztusokkal, kifejező mimikával tudjuk őket 
előadni, akkor már az érzelmek ki tombol ták maguka t , esztétikaiakká fino-
multak. 

Ma még sok minden jobban él bennünk, m i n t hogy ezen a szublimáló-
dáson á tmehe te t t volna. De hogy él, hogy valóság, az épen onnan látszik, hogy 
ami először bizarrnak tűnik fel, egyszer csak észrevétlenül természetes kifeje-
zője lesz mindnyájunk lelki világának. Bognár Cecil Pál 

Kern Auré l . 
Ötvenhétéves korában, néhány heti 

betegeskedés után, január 21-én halt 
meg. 

Élete és munkája az egyetemes mű-
vészetet és az egész magyar nemzetet 
szolgálta. 

Elsősorban ujságíró volt. A szó leg-
szebb és legnemesebb értelmében. Mint 
napi krónikás szerezte meg magának 
az írói rangot. Azok közé a kevesek 
közé tartozott , akik magyarul és szépen 
tudtak írni a zenéről. Úttörőként áll 
előttünk, mert a kilencvenes években, 
amikor munkássága kezdődik, vagy 
ügyetlen magyarosítással, vagy idegen 
kifejezések tömegével ír tak a zenéről. 
Ő pompázó stílusával és kitűnő nyelv-
érzékével példát muta tot t , hogy kell 
és hogy lehet magyar szavakkal ki-
fogástalanul írni a muzsika fogal-
mairól. 

Évtizedeken át öntötte magából a 
nyomtatot t sorokat, míglen azoknak 
százezreiből a köztudatban olyan egyé-
niség formálódott ki, akinek szaktudá-
sát és művészetét mindenki elismerte. 
Többféle állásban forgácsolta erejét, 
de életének fővágánya mindig az ujság-
írói és írói volt. Munkára leginkább az 
aktualitás tüzelte. Ha minden nap ú j 
és ú j izgalmat hozott, annál dereka-
sabban végzett vele. Az elvonultság-
ban érő, követelőbb munkát nem sze-
rette. A zenének, a percnyi művészet-
nek alkalmi írója akart lenni s talen-
tumának különös erejét muta t ja , hogy 
bár egyetlen könyve sincs : mindenki 
elismert írónak tar to t ta . 

Egyéniségének különös színe volt az 
is, hogy jelentős tudását nem kizárólag 
írásaiból ismerte meg a közönség, ha-
nem jórészt társadalmi működéséből. 
Mernénk mondani, hogy életében több 
okosságot beszélt el, mint amennyit 
megírt. Műveltsége, tudása és kellemes 
modora mindenkit megejtett s olyan 

jószívű és közvetlen ember volt, hogy 
sokszor igen-igen nehéz lehetett neki 
igazságos krit ikát írnia. 

Ő maga vallotta, hogy tollának két 
mestere vo l t : Tóth Béla és Rákosi 
Jenő. E két kiváló, de ellentétes szel-
lem kritikai középaránvosának tekint 
jük őt. P. V. 

Thomas Hardy. Nyolcvannyolcéves 
korában halt meg Thomas Hardy, az 
angol irodalom nagy aggastyána, akit 
honfitársai legnagyobb korunkbeli re-
gényírójuknak tar tot tak. Élete és mun-
kássága nagy ellentmondás, nagy, bár 
csendes és nem is kimondott tiltako-
zás volt a kor áramlatai ellen : a váro-
sok századában Hardy megmaradt 
falusi embernek, «far from the madden-
ing crowd», távol a megőrjítő tömeg-
től, wessexi magányában élte le hosszú 
életét és ezen a tájon is játszat ja le 
regényeit. Emberei sosem mennek a 
zúgó nagyvárosba és ha oda mennek 
is, gondosan körülárkolt, gazdag lelki-
életükkel veszendőnek érzik magukat 
a forgatagban. A tomboló civilizáció 
korában, gépszörnyek között az im-
perialista Angliában, egész szíve a 
földé volt, a szűkösen termő wessexi 
földé és azoké, akik ehhez a földhöz 
kötve élik le egyszerű és egyben oly 
titokzatos életüket. Az egyre növekvő 
lárma századában Thomas Hardy a 
nagyon csöndesek között kitartott, az 
ő ábrázolásukra és az ő olvasásukra 
szentelte nagy regényeit. 

Ezek a regények tulaj donképen nem 
érdekesek. Hosszadalmas párbeszédei 
papirosízűek, érződik, hogy olyan em-
ber ír ta őket, aki maga igen keveset 
beszél ; körülményes meséi mind egé-
szen kisszerű falusi történetek tulaj don-
képen, minden nagyobb pretenció nél-
kül és nagy belső csendesség kell ahhoz, 
hogy az ember igazában végig tud ja 
élvezni Hardy egy regényét. De ha 
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