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A K Ö Z Ö N S É G E M B E R ÉS

FORMAMŰVÉSZET.

életében a forma jelentősége is alá van vetve az örök
változandóság törvényének, de a változandóság hullámzásában az
örök változatlanság is érvényesül. Formák felé törekedni, majd meg
a már elért formák megkötöttségétől szabadulni: ez a két irány jellemzi
a teremtő ember alakító munkájának centrifugális és centripetális erejét.
A formaművészet csúcspontjait jelentő korok után szinte természetszerűleg
következik a hanyatlás első stádiumát képző formalizmus, azután pedig a
formák szétbomlásának időszaka, míg az örök körfolyamat az erjedő alaktalanságból ismét a formatökély egy új kora felé vezet. Napjaink vajudó
kultúrájából is kihallik a formák felé való törekvés roppant lihegése, mely
remegő várakozással tölti el az egyes embert. Vajjon megszületik-e a formaadás új korszaka, mely emberivé alakítja az erjedő világot ? Az egyén vár,
vár és várakozásában elfelejti, hogy ő, az egyszerű közönségember kicsi,
de mégis jelentős összetevője annak a roppant erőnek, melynek behatása
nélkül az új formaművészet nem jöhet létre. A ma közönségembere vár és
ebben a várakozásban tétlenebb, passzivabb, mint ezt a fejlődés szelleme
megkövetelné. Napjaink kultúrkérdéseinek agyzsibbasztó zűrzavarában elsikkad a közönségember kötelességének és egész felelősségének tudata. A milliók mai passzivitásukban nem, vagy nem eléggé érzik a művészetek kialakításában betöltendő szerepüket, a művészetet szolgálók, közvetítők pedig
a ma és holnap sikeréért reszkető gondoskodásukban éppen a közönség
ízlésének felületes megnyilvánulásaira, látszólagos pillanatnyi kívánalmaira
építenek, erre spekulálva számítgatják a holnap reményét. A közönség a
művészet közvetítőitől vár mindent, ezek pedig a közönség kívánalmainak
vaskos megnyilvánulásait kémlelik. Igy adódik napjaink kultúréletének az a
sajátos tünete, hogy a művészet leghatalmasabb, legegyetemesebb közvetítőszervei a tegnap sikerének gyors, hihetetlenül felületes áttekintéséből mesterségesen tenyésztik ki a ma és holnap minden áron kézzelfogható sikert akaró
munkaterveit. Természetes, hogy közben túlságosan előtérbe nyomulnak az
anyagi kérdések, létérdekké válnak, úgyhogy előttük minden más szempontnak meg kell hajolnia. E mai lét érdekei kedvéért elhalkul a bírálat,
módosítja elveit a kultúráért való felelősség, megalkuszik a távolabbi jövőn
munkálkodó gondoskodás. Ezek a tényezők nem vonhatják ki magukat a
létkérdéssel összefüggő befolyások alól, ezek nem függetlenek. Független
csak egyetlenegy valaki lehet: a közönségember. Az a közönségember, ki
jelentéktelennek látszó kis ténykedésével, hogy kimondja igenjét, vagy
nemjét, hogy eldönti, milyen művészeti megnyilvánulásra költi filléreit, a
művészetek alakulásának döntő tényezőjévé, minden idők leghatalmasabb
mecénásává válik. Aki valamelyest is járatos művészetünk gazdasági világában, aki ismeri a könyvkiadás, a színház, a rádió, a film üzemének belső
életét, az tudja csak az új mecénás szerepének jelentőségét kellőkép méltányolni. Sajnos, az új mecénás és a művészet közötti viszony végtelenül bonyo-
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lalt, az összefüggések, egymásra gyakorolt hatások, okok és okozatok között
tisztán látni lehetetlenséggel határos. A mai állapotok tarthatatlanságát
mindenki látja, tudja, de létrejöttükért senki sem vállalja a felelősséget, sem
a kultúra sorsintézői, sem az alkotók, sem a művészetet közvetítők. Mindenki
mossa kezeit s a kor egyetemes megbetegedését és az új mecénást, a tömeget
teszi felelőssé. Ezek, csak ezek hibásak. Ezek nem tudják másra hárítani a
felelősséget, mivel pedig a «kor egyetemes megbetegedése» csak kifejezés,
mely mögött nincs kézzelfogható tartalom, végeredményben művészetünk
minden bajáért, kultúránk válságáért a közönségembert tesszük felelősssé.
Azt hangoztatjuk, hogy ő a mecénás, az ő kedvéért születtek a faj súlytalan
irodalom könyvhegyei, ezért «zeng» a könnyű zene világlármája, ezért peregnek a kérészéltű szórakozást nyújtó filmszalagok mérföldjei. Mindezek együttesen a tömegek művészettáplálékát képezik, melyet tőlük ma már nem lehet
megvonni. A világ nyomorúsága óriási mértékben megnövelte a mindent
feledtető szórakozás iránti vágyat, természetes tehát, hogy a közönség, ez
az örök gyermek, a rendesnél sokkal nagyobb mohósággal fogyasztotta a
szellemi csemegét, nyalánkságot, szirupot jelentő könnyű fajsúlyú, olcsó
szórakoztató művészetet. A közönség — mint valami gyermek — gyorsan
szeretetébe fogadta a csemegét, nyalánkságot hozót, ennek nagyobb «sikere»
lett, mint az egészséges, szükséges táplálék adóinak. A közönséggyermek
kegyéért való ádáz versenyben a nyalánksággal való táplálás korszakos,
egyetemes tünetté vált, mely még a komoly nagy művészetre is hatással volt.
Az új mecénás kegyének lehető leggyorsabb elnyerése s legjobban jövedelmező kihasználása a művészet termelőinek és közvetítőinek valóságos létérdekét jelentette ; ez terelte az alkotást a pillanatnyi sikert hajhászó felületes hatások gyorsütemű termelésének útjaira. Igy adódott a közönséggyermek természetellenes, egészségtelen művészet-táplálása, ízlésének további
elkerülhetetlen megromlása. Közönség és művészet-táplálás kölcsönösen befolyásolták egymást, mígnem elértünk a mai állapothoz.
Az ilyenné alakult művészettermelés és közvetítés mellett magától
értetődő, hogy a művészi alkotás azon tulajdonságai szenvednek leginkább, melyeknek létrejötte a legtöbb munkát s időt igényli, de eredménye nem, vagy legkevésbbé kézzelfogható. Színmű, vagy film előadásánál pl. a pillanatnyi siker szempontjából a sztárok, a pazar kiállítás, az érzék — s idegingerlő külsőségek, a reklám mind hasonlíthatatlanabbul fontosabb, kézzelfoghatóbb tényezők, mint az alkotás formaművészete. E külső és belső formát együttesen képző formaművészet hatása
nemcsak hogy nem kézzelfogható, de a nagy tömegek, sőt még az átlagos
műveltségű emberek számára is legtöbbször nem tudatosítható, észrevétlenül ható, tisztán belső élmény. Az igazi formaművészet tartós, ihletett
alakító munka, hosszabb érlelés eredménye, olyan alkotói tevékenységé,
mely nem, vagy alig illeszkedik bele a szokásos mai művészet-termelésbe.
Kézenfekvő, hogy épp ez az egész formaművészet szorult ma leginkább háttérbe, ez volt a művészi alkotás legnehezebb munkája, melyet a ma átlagművészete a legkönnyebben nélkülözhetett. A formaművészet hiánya amúgyis
megfelelt az erjedő kor tehetetlen formaadásának. Igaz, az általános formátlanság mellett bizonyos mértékben megtalálható volt a másik véglet is :
a túlfejlett formaadás, melynek felvétele és élvezése csak a természetes,
általános műveltségen felüli képzettséggel, szellemi szükségmunka árán
lehetséges. Ez utóbbi természetesen mindinkább elszigetelődött. A forma-
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művészet általános háttérbe szorulása művészeti életünknek csaknem minden
ágában megtalálható.
Az irodalomban például a regény uralja a piacot, az a műfaj, melynek
sablonos alakja az alkotónak a legnagyobb szabadságot adja. Az átlagregényt nem köti forma, az író írhat azt, annyit, amennyit akar, úgy ahogy
neki tetszik. Ennek a szabadságnak egyik következménye, hogy a regény a
legkönnyebben kezelhető műfajjá vált, hogy ezt művelik legtöbben. Évente
a regények tízezrei jelennek meg, úgyhogy az irodalombarát még a hivatalosan is értékesnek fémjelzett regényeknek is csupán kis hányadát ismerheti
meg. A regényirodalom ilyen beláthatatlanul széleskörű művelése okozza
e műfaj már most is jelentkező kimerülését. Sokszor hangoztatott megállapítás, hogy a regény tartalmi és nyelvi szempontjából már elérte fejlődése
csúcspontját, hogy értékfokozás e téren már csak akkor lehetséges, ha a
nagyközönség egészséges, természetes felvevőképességét figyelmen kívül
hagyva alkotunk. Másrészt mindinkább nő az a belátás, hogy a formaképzés
terén még dús lehetőségek állanak rendelkezésünkre, melyek révén a regény
új hatóerőket nyerhetne. Sok modern regény már világosan mutatja az új,
kötöttebb formák felé törekvést s ép legjelesebb íróinkat jellemzi, hogy e
kötetlen műfajnak nemcsak magasabb eszméket szolgáló tartalmat adnak,
nemcsak költői szárnyalású nyelvvel ruházzák fel, de igyekeznek azt zárt,
művészi formákba önteni. Sajnos, e téren is feltűnő az a véglet, mely számára
a formaadás inkább csak az alkotói agynak bonyolult, az ú. n. intellektuel
közönségre számító munkája. Kétségtelen, hogy a legművészibb formákat,
legmaradandóbb regény-értékeket ma a történelmi regény adja, mely már
műfajilag is sokkal több munkát, elmélyedést, formáló készséget követel,
mint egyéb szokványos regényfajták. E történelmi regények ma úgyszólván
hivatásszerüen pótolják az irodalom napi életéből csaknem teljesen kiszorított
epikus költészetet. A versköltészet, az irodalom e formailag legkötöttebb
területe régi jelentőségét egyébként már rég elvesztette. A könyvtárak statisztikai adatai, a könyvkiadók, kereskedők tapasztalatai szomorú képet festenek a verses műfajok aránytalan visszaeséséről. A rádiótól a versköltészet
nagymérvű fellendítését vártuk, azonban az eddigi eredmények éppenséggel
nem biztatóak. A tavaly végzett közönség-leszavaztatás szerint a zenétől
független összes műfajok közt a vers közönsége a legkisebb. Még a tudományos
előadásoknak is jóval tekintélyesebb, őszintébb és lelkesebb a hallgatósága.
Mennyiségileg a költemények a rádióműsor elenyészően kis részét képezik,
de még ezt az aránytalanul kis részt is csak kevesen óhajtják növelni. A rádió
összes zenei és nem zenei műsor-fajtái közül az amúgy is lehetetlenül kis
mennyiségű költeményekből csak a hallgatóság 3%-a kért többet, háromszor
kevesebb, mint a például a tudományos és művészeti előadások esetében !
Kevesebb, mint a tekintélyes mennyiségben közvetített klasszikus zene terén,
bár ennek appercipiálása a tömegek számára sokkal nehezebb. A rádióstatisztika kimutatásai mögött különben meglehetősen sok és soklodalú
adat rejtőzik, melynek alapján következtethetünk a közönség és a művészetek viszonyára. Itt is észlelhető a szabadosság, a kötetlen formák, a formátlanság túltengése. A közönség túlzott előszeretettel fordul a csekély formaművészetet jelentő, értéktelenebb, muló szórakozást nyújtó műsorok felé.
Az annyira elterjedt «könnyű zene», a népszerű muzsika sablonos műfajai a
formaművészet szempontjából a multhoz képest nem mutatnak arányos,
egészséges fejlődést, sőt sok tekintetben inkább határozott visszaesést
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A könnyű zene művelésénél a mennyiség erőszakolása a minőség, de kivált az
egészséges fejlődés rovására ment és megy. Az új műfajok kialakulása a
jelentkező nagy szükséghez képest betegesen lassú. A rádió tehnikai adottságai, megkötöttségei egész sereg új műfaj kialakulását követelik, de ezek a
műfajok részben nem jelentkeznek, részben pedig csak kínos lassusággal fejlődnek tovább. E lassuság, a fejlődés egészségtelen formája lehet nagyon
érthető, melyért senki közvetlenül nem okolható, de annyi bizonyos, hogy
ily körülmények közt a legnagyobb aggodalommal kell néznünk a jövő elé.
Mert kérdés, hogy mire így a fejlődés egyensúlyi helyzete létrejön, mire az ú j
műfajok kialakulnak, nem lesz-e a nagyközönség felvevőképessége tönkretéve? Lehetetlen feltételezni, hogy a csekély, vagy ép semmi formaművészetet képviselő műfajok túlzott kultusza ne bosszulná meg magát! A tapasztalat azt mutatja, hogy a közönség többségét jelentő kisebb műveltségű rétegeknél a formátlanság betegesen fölfokozott kultuszának káros hatásai már
most is észlelhetők. Ezektől a rétegektől azt vártuk, hogy fokozatosan művelődve maguktól is megkedvelik a magasabb, becsesebb művészetet jelentő
műsorokat és ebből, mind többet és többet fognak appercipiálni. A megfigyelés szerint ez a reménykedés indokolatlan, kényelmes optimizmusnak bizonyult, mert a közönségnek csak kis része vált igazán fogékonnyá a magasabb
művészet számbajöhető felvételére. Jellemző például, hogy a rádió tarkaestkabaré című műsorát a közönség közel 92%-a igenli és 35% még az eddiginél
is többet kér, a költeményekből azonban a névleg 55%-ot kitevő igenlők
közül csupán 3 % ! kér többet! A komoly «nehéz» zenét 46% igenli, de csak
5% kér többet! Ilyen adatok szakszerű megfigyelésekkel kiegészítve meglehetősen szomorú következtetésekre vezetnek. Igy sohasem fogunk eljutni
a magsabbrendű műsorok szociális jelentőségű közvetítéséhez ! Itt is beigazolódik, hogy a nagy tömeg a művészetfelvevés szempontjából még gyermek,
kit ha egyszer rászoktatnak egy egészségtelen, de neki kedves táplálásra,
nagyon nehéz visszavezetni a természetes, egészséges rendhez. A közönséggyermek — úgy tetszik — nem akarja belátni, hogy nem lehet egyoldalúan
csak könnyű szórakozással élni, hogy a fajsúlyosabb művészetet nem elég
igenelni, de azt hallgatni is kell és befogadni. Még ott is, ahol ez a belátás
megvan, ott is sokszor nagy nehézségekbe ütközik a több értéket jelentő
műfajok fokozott appercipiálása felé való haladás és ennek egyik legfőbb oka
ép az, hogy a közönségember felvevőképességét túlságosan is rászoktattuk
egy bizonyos fajta könnyű, szórakoztató művészet befogadására. Hogy csak
egy példát említsünk : itt van a «könnyű» és «nehéz» zene problémája. A csak
cigányzenét, jazzt, könnyű táncmuzsikát hallgatók számára a «nehéz» zene
ma is jobbára ép oly megközelíthetetlen, mint évekkel ezelőtt. Nem a jóakarat
hiánya miatt. A felveendő klasszikus zene nem melódiája, nem harmóniája,
még csak nem is ritmusa miatt idegen annyira, hogy a közönségember ne
férkőzhetne hozzá, hanem formailag, szerkezetileg van túlságosan elszigetelődve. Melódika, ritmus, harmónia terén megvan a természetes átmenet
«nehéz» zene és «könnyű» muzsika közt, a közönségember is megtalálhatja a
kapcsolatot, itt hasonlíthatatlanul könnyebben járható az út, mely a nagyobb
értékek fokozott befogadásához vezet. Beethoven IX. szimfoniája ily szempontból a mai, könnyű zenéhez szokott ember számára is felvehető volna,
de formája, a formaadáson keresztül kifejezésre jutó tartalma a zeneileg egyoldalúan, ferdére nevelt zenei felvevőképesség számára elérhetetlen messzeségben és magasságban van. Ne felejtsük el, hogy a zenében a formaadásnak
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egészen sajátos, a művészetek mai, szabados formanyelvétől lényegesen eltérő
szerepe van, úgyhogy a klasszikus, a «nehéz» zenemű formájának érzékelése
nélkül nem appercipiálható. És ép a klasszikus zene formaművészetének érzékeltetése, illetve érzékelése az, mihez oly nehéz elvezetni a közönséget.
Közönségünk ugyanis a cigányzene, a jazz, a szokványos tánczenék, az egyveleg stb. primitív formanyelvéhez annyira hozzárögződött, hogy más,
nagyobb formaművészetet jelentő értékeket csak bizonyos áthidalás révén
tudna magáévá tenni. Ez az áthidalás azonban hiányzik. Gyakorlati megfigyelések serege mutatja, hogy sem az elméleti alapokon nyugvó beiskolázás,
sem az adott zene mennyiségének fokozása mai alakjukban nem szociális
értékű törekvések. Olyan műsorok, olyan zenekultusz szükséges, mely tudatos tervszerűséggel, de észrevétlenül, szellemi szükségmunka nélkül lépésrőllépésre vezeti a közönséget a formaművészet felé vivő nagy úton. Sajnos,
ma még az ilyen célokat szolgáló speciális műsoradás is csaknem ismeretlen
valami, olyan új műfajok megteremtésével pedig, melyek az említett áthidalás munkáját végeznék, egyelőre csak nagyon kevesen foglalkoznak. Azok az
új műfajok, melyek gombamódra szaporodnának, többnyire a kötetlenség
jegyében, a pillanatnyi siker keresése kedvéért születnek. Ilyenektől hemzsegnek a rádióműsorok, de elenyészően kevés a rádió sajátos igényeit kielégítő,
művészi formákba törő mű. Adva van a lehetősége, sőt kikerülhetetlen szükségszerűsége annak, hogy egy már születése első pillanatától kezdve egyetemesen gondolkodó és formáló alkotói tevékenység a hangok egész birodalmát — a zörejtől kezdve a szavak művészetén át a zenéig — egy új, egyetemes
művészet egyetemes építőanyagaként felhasználva új műformákat, új műfajokat teremtsen. Ezek szervesen egyesíthetnék magukban az irodalom, a
zene hatóerőit s így pótolhatnák azt a roppant hiányt, amit a rádiónak a
láthatóság eszközeinek nélkülözése okoz. Az alkotás ilyen útja sajátos képességeket és képzettséget kíván, természetes tehát, hogy e téren máról holnapra
nem támadhattak alkotói csodatettek. Ezek a törekvések többnyire az ú. n.
hangjátékirodalom keretein belül keresték megnyilvánulásaikat. Hangjátékirodalmunk azonban ma még inkább csak a hangkulisszás felépítéseknél,
zenei betétek lehetőségeinek szerkesztésénél, verses formák alkalmazgatásánál tart. Általános tünet a fölépítés szabadossága, filmszerű tákoltsága, az,
hogy a mű — szükségszerű, tökéletes műformák hiányában — tetszésszerint
változtatható, rövidíthető, nyujtható. Elmélyülő, kollektív építő alkotói
munka hiányában általánosan elterjedt a zene és irodalom anyagának együttes megformálásában a kitaposott utakon való haladás, amely mögött rejlő
alkotói mentalitás lényegében alig különbözik az operett, a revű a hangosfilmtöbbféle művészet eszközeit szokásos módon összeolvasztó gondolkozásától.
Szomorú jelenség, hogy a rádió sorsintézőinek, szakembereinek egy része is
nyiltan hirdeti, hogy a hangjáték «megbukott» és ezért előtérbe helyezi a
kötetlenséget, a szabadosságot, a «keresztmetszeteket» («Querschnitte»),
zenei egyvelegek, «séták», «tarkaságok» stb. «közkedvelt», tehát hatásos, sikeres műfajait. Ime : újra és újra visszajutunk a közönségkegy hajhászásához,
ehhez a jövő számára könnyen végzetessé válható kórtünethez.
Hatás-, sikerkeresésen épül fel a film egész mai élete is. Itt a rögtöni
haszon erőszakolása a pillanatnyi sikert, ez a felszines hatást követeli annál
is inkább, mert hisz a vizualitás világában az ember magamagától is, akaratlanul is könnyen a külsőséges hatáskeresés útvesztőibe téved. A minden eszközzel erőszakolt pillanatnyi siker a filmművészetet a legkérészéltűbb alkotói
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munkává süllyesztette. A legszebb, legjobb filmalkotások, melyekről a remlám világrengető lármával hirdeti, hogy minden idők legszenzációsabb,
«örökbecsű» filmjei, holnap a lomtárba kerülnek, egy év mulva pedig már alig
jelentenek többet mint a tavalyi hó. A közönségember fantáziáját meghaladó
szédületes pénzösszegek befektetésével születik meg egy-egy nagy film,
melyet a közönségember rendszerint egyetlen egyszer néz meg és aztán elfelejt. A film célja szociálisnak látszik : szórakozást, feledést, enyhülést,
vigaszt, végső fokon örömet nyujtani az új mecénásnak, a millióknak. Ez
kétségtelenül nagy és szép dolog. És mégis, le kell szögezni a t é n y t : a maradandó becsű művészet, az örök művészet mértékével mérve ily roppant
pénzösszegek feláldozásával, ilyen nagy vásári önreklámmal, ilyen kevés
maradandó értéket még sohasem produkált az alkotó ember. Ilyen hallatlanul nagy árért ilyen kis értéket még soha nem sóztak az ember-balek nyakába — írja egy művészettörténész — kivéve talán azt az egy esetet, mikor
a fölfedezők a «tüzes víz» örömét adták a szegény indiánusoknak — tiszta
aranyért. Sok túlzás van az ilyen megállapításokban, de sok mély igazság is,
amit csak az tud kellőképen megérteni, aki éveket szentel a film és a közönségember viszonyának a tanulmányozására. A film körüli kultúrháboruk tanulságai mindenesetre azt mutatják, hogy a filmet ostorozó kritika eredménytelen. Nem kritizálni kell, hanem segíteni; meggyőzni az új művészetet, hogy
a tartós «áru» («Dauerware»), a maradandóbb értékű alkotások felé való
törekvések «hosszú lejáratú üzlete» becsületesebb, jobb, eredményesebb,
szociálisabb üzlet, mint a ma divó kérészéltű produkció. A film azonban csak
akkor fog maradandó becsű műveket alkothatni, ha megteremti a saját külön
formaművészetét. Hiszen rövid gondolkozás is meggyőzhet bennünket, hogy
a film tartalmilag már mindent megpróbált, tehát nem itt kell újat keresnie,
hanem a formaadás terén. A néma film utolsó évei már sejttették velünk az
új formanyelv, a sajátos új műformák, műfajok kialakulását, a «hangos»
azonban szétrombolta a haladás útját úgy, hogy a formaadás szempontjából
még ma sem vagyunk ott, ahol voltunk. Ez érthető is, hiszen a hang világának bekapcsolásával a filmalkotás munkája aránytalanul megnehezedett.
Az alkotó építő, formáló tevékenysége itt még a rádióműfajok teremtésénél
is sokkal szélesebb mederben mozgó egyetemességet feltételez, a hang, a szó és
a kép művészi eszközeinek egységes felhasználását követeli. Hol vagyunk
még attól, hogy ily óriási anyagból egységes, művészi formájú alkotásokat —
összremekműveket — tudnánk teremteni ? Olyan formákat, melyek az értékes tartalmat felszárnyazzák, hogy tovább repülhessen a muló évek fölött
az utókor felé ? Belátható, hogy az ilyen formaadás nagyon nehéz, hogy
sokkal könnyebb, kényelmesebb és hálásabb a filmeket kipróbált irodalmi
s színházi sikerekre, sztárokra, híres nevekre, pazar, vakító és elvakító kiállításra, sex-appeal-hatásokra, slágerzenére, reklámra és a produkció hasonló
tényezőire építeni. És mégis, minden alacsonyabbrendű hatásvadászat mellett
is találunk filmeket, melyek kézzelfogható bizonyítékai annak, hogy minden
silány értékű eszköz nélkül, még sztárok, színész, sőt emberszereplő nélkül
is lehet művészit alkotni — a ma lehetséges legnagyobb anyagi és erkölcsi
siker jegyében. Ép az ilyen filmek mutatják, hogy a nagyobb formaművészet
fölöslegessé teszi a külsőséges« eszközökért való pazar költekezést, hogy a
közönségember felvevőképessége még nem romlott meg egészen, hogy igenis,
képes még a művészet formáinak érzékelésére és befogadására, sőt, hogy
azt igenelné és kívánná.
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A formaadás szükségessége és a formátlanság közti hányódás színházi
életünkre is ránehezedik. Már a romantika megkezdte a színműköltészet
formakötelékeinek lazítását s még tovább folyt ez a realizmus és naturalizmus túlzott kultuszában. A szabadságnak az a mámora, mely az idők
folyamán sablónosodott, megmerevedett drámaformák nyügének lerázását,
a színműköltészetnek tartalom, eszme, célzat terén való roppant kiszélesedését, gazdagodását kísérte, ez a mámor elfeledtette a művészeteknek az
örök ember örök tulajdonságain alapuló több törvényét. A modern élet
mértéken felül is belénk gyúrta a ma, a muló pillanat fontosságát úgy, hogy
a maradandó értékek örök törvényeit felejtettük el a legkönnyebben. Elfeledtük például: ahhoz, hogy valamely műalkotást akárcsak kisebb időre
is megőrizzünk, formára van szükség, ami a művet összetartsa, aminél fogva
azt megőrizhessük. Elfeledtük, hogy az ember művészetének már a legelső
emlékei is formaművészetet mutatnak. A formátlan, alaktalan mű szétmálik
az idő kezében mint a homok. Az elmult évtizedek sok-sok derék alkotását
hittük, hirdettük igazi aranynak és azok is voltak, de csak laza aranyhomok,
ami kihullott az idő morzsoló ujjai közt. Színműköltészetünk hosszú évtizedeken át tapasztalható jelensége volt, hogy az új tartalmi értékekhez nem
járultak a formaadásnak velük lépést tartó, megfelelő értékei. A drámaírás
külső és belső formaadásának fejlődése a tartalmi és eszmei gazdagodás
mögött messze elmaradt. Közben a színművészet, általában a színpad egész
életének szédületes fejlődése olyan hatóerőket szolgáltatott, melyek a színműköltészet formaadásának lemaradását egész napjainkig feledtetni tudták.
A «nagy» színpad, a nagy színészek, a nagy rendezők együttesen Thália oly
tökéletes modern hangszerét jelentik, amelyen legalább is egy ideig minden
éppen csak hogy elfogadható művecske nagyon szépen és hatásosan szólhat.
Sajnos, ezek a hatóerők is sokkal inkább kedveztek a színműköltészet külterjes (extenzív), mint belterjes (intenzív) művelésének. Az intenzív, komoly,
értékes színműírást is sokkal inkább csábította a líra, a lélektani, szociológiai
stb. problémák szabadon csapongó (legfeljebb nyelvileg kötött formájú)
megszólaltatása, mint új, nagy, fokozottan művészi felépítésű formákban
való koncentrálása. A formaművészet hitelét amúgy is erősen megrontotta
a gyakori epigonizmus s az olyan formaadás, mely inkább volt a tervező,
számító agy, mint az alkotói lélek belső szükségszerűségének, az örök, pótolhatatlan metafizikumnak szüleménye. Akadtak olyan színműírók is bőven,
akiket a nagy szabadságban való szárnyalás közben túlmesszi tájakra ragadt
a Pegazus, hova a természetes emberi felvevőképesség nem akarta, de nem
is tudta őket követni. És ma, mikor már sokan érzik a színműköltészet új
formaadásának szükségességét, mikor a filmmel való ádáz versengés is figyelmeztet, ma e téren is belebotlunk abba a nehézségbe, amit az új formák
megalkotásánál a formálandó anyag nagysága, sokfélesége, egyetemes, kollektív felhasználása okoz. Az új kor minden eszközét szervesen felhasználó,
egységbe olvasztó maradandó színmű többoldalú tehetséget, hosszabb érlelést
kíván, mint amennyi ma általában található.
A forma és formátlanság közti hányódás vizsgálását még tovább folytathatnánk, rátérve egyebek közt az építészet, szobrászat, festészet külön
területeire is. A modern életben a célszerűség az építés művészetének nagyobbik részéből célszerű ipart csinál, a vizualitás technikai világa agyonnyomással
fenyegeti a festészetet és a szobrászatot is. Rátérhetnénk, rá kellene térnünk
a formátlanságra mint általános tünetre, mely a tömegek és az egyén életét
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egyaránt jellemzi. Nem szükség a nemzetközi élet erjedő formátlanságát
nézni, mert sokkal közelebb áll hozzánk az átlagember előttünk lejátszódó
aránytalan, torz formájú, kötetlen napi élete. Emberi voltunkhoz szabott,
egyéniségünknek megfelelő, a köz, a nemzet, az emberiség multjának, jövőjének kulturális egyetemességébe természetesen, formásan beleillő életről szinte
beszélni sem lehet. Az az egyén, ki természetes adottságai, az emberi kultúrközösségbe való tartozásának örök törvényei ellenére is úgy alakítja életét,
hogy az a napi roboton túl csak meddő szórakozásból, sportból, filmből,
könnyű regényből, ujságból, politikából, jazzból, egyszóval csak a kultúra
egynéhány elégtelen tényezőjéből, ezeknek idétlen arányú, összetételű egyoldalúságából, formátlanságából áll, az ilyen egyén maga is egyik beteg sejtje,
kórokozója, kórátvevője, kórterjesztője napjaink egyetemes bajának. Miként
a testi élet minden szegénysége sem elég ok arra, hogy az ember ezt a testi
életet a lehetőség korlátain belül ne formálja egységesre, természetesre, egészségesre, úgy a mai élet minden nyomorúsága sem mentség annak, aki nem
iparkodik az emberi lehetőség határain belül rendezni, arányosan, egészségesen kialakítani az ő kis egyéni kultúráját. Ennek az egyéni kultúrának a
megformálása azt kívánja, hogy képességeink, adottságainkhoz mérten arányosan áldozzunk időt és pénzt a művészetek által nyújtott javak felvételére.
Akinek például van adottsága, lehetősége az irodalmi értékek befogadására,
az ne csak az ujságot, vagy a «könnyű» regényt olvassa, hanem szenteljen
időt, áldozzon néhány fillért annak az irodalomnak a pártolására is, melynek
értékét nem a kiadók, nem a reklám, hanem a tovasuhanó évek, évtizedek,
századok állapították meg. Akinek módjában áll olvasni, színházba járni,
az ne csak látványos filmekre, táncoló görlök lábaira és jazz-zenekarok
produkcióinak élvezésére költse a pénzét. Aki teheti, az ne csupán cigányzenét és kabarét hallgasson a rádióban, hanem költémenyeket, drámát,
klasszikus zenét is. Kinek arravaló jó szemet adott az Isten, az ne mulassza
el nézegetni az építészet, szobrászat, festészet alkotásait, melyek nézése
biztosan hoz majd neki annyi szellemi hasznot, mint a labdarúgó-mérkőzések,
a divatlapok, a kirakatok megtekintése. Formáljuk olyanra életünket, hogy
kultúránk minden számunkra még elérhető értéke arányosan foglaljon benne
helyet, teremtsük meg a mi kis életünk kultúrájának formaművészetét. Ne
hallgassunk arra a hitványabb hangra, mely örökké csak a faj súlytalan
művészet kérészéltű örömei felé csábít; higyjük el, hogy a legcsábítóbb
Ínyencségből is csak bizonyos kis adag lehet egészséges. Higyjük el, hogy ha
egy héten csak egyetlen jó verset olvasunk, hónaponként csak egy remekművet veszünk kézbe, ha évente a klasszikus zenének csak egy halhatatlan
alkotásának megértéséhez jutunk el, ha szegény életünk egyetlen alkalmát
nem mulasztjuk el, hogy táguló szemmel igyuk be egy művészi épület szépségét, ezzel nemcsak a saját életünket gazdagítjuk, hanem hozzájárulunk
minden kis és nagy emberközösség kultúrájának egyetemleges műveléséhez.
Ha keserves életünk egy silány pillanatra fölöslegesen csábít valamilyen
értéktelen, csekély becsű élvezetre, álljunk ellen, ne adjuk ki filléreinket
olyasmiért, ami a művészetek életében csupán muló polyva, amit nyomtalanul söpör el az idők szele. Egyetlen ilyen jelentéktelennek látszó kis
cselekedet, egyetlen közönségember arányosan megformált egészséges kultúrája is végtelen fontosságú tényező. Ezek együttesen azt a be nem is látható
nagyságú hatalmat jelentik, amit csak részben tudunk megnevezni a mecénás,
minden idők legnagyobb mecénása névvel. Ennek a mecénásnak mai alak.

315
talan, erjedő lelkisége számára kell megteremteni az egyén, a közönségember
igazi formaművészetét. Most még nem késő, most még elkerülhetnénk a
különben végzetszerű biztossággal közelgő megrázkódtatást.
Legyünk bizakodók; az idők jó jeleket is mutatnak. Erjedő világunk
válságából itt is, ott is felbukkan a formákba törés roppant akarása. Démoni
erők igyekeznek a világ egy-egy darabját zárt, kötött formákba kényszeríteni, megteremteni a nagy emberi közösségek szociális formaadását. De ezek
a gigászi erőlködések magukban még nem elegendők arra, hogy új művészet,
új kultúra teremjen, kivált akkor nem, ha erőszakkal, külsőséges eszközökkel
akarják elérni azt, amit csak a lélek saját belső életének természetes, bensőséges eszközei tudnak létrehozni. A cél eléréséhez egyaránt szükséges az alkotó
munkájának és a közönségember életének egyéni, új formaművészete. Ennek
kialakításában a művelt embernek, az olvasónak elhivatottsága nemcsak
a saját, de a környezet kultúrájának céltudatos művelése. E téren minden
kis munkáló tett napsugár és millió ilyen kis napsugár együttesen az emberkultúra szebb, boldogabb holnapját melengető, éltető áldott napsütés.
Szücs

Amin a művészek napokon,
azt csak amúgy röptében el akarja

hónapokon, éveken át
venni a dilettáns.

László.

gondolkoztak,
SCHUMANN.

*

*

*

A művészet célja, hogy boldogítsa az embereket; felizgatni az erős
bor is tud, összezúzásra a rémhír is elég.
REINECKE.
*

A művészet

hosszú,

*

*

az élet rövid.
*

*

HIPPOKRATESZ.

*

Minden műalkotásnak
megvan a maga erkölcse, de ez az erkölcs
attól az embertől függ, aki azt kivonja.
HEGEL.
*

*

A kritika sem ér géniusz nélkül
alkotását megítélni és magyarázni.
*

Az erkölcs törvényei

azonosak
*

A fej önmagában
való társaságban.

semmit.

a művészet
*

a tudás, hanem

*

Csak zseni tudja a zseni
HERDER.

*

törvényeivel.
SCHUMANN.

*

nem teremt műalkotást,
*

Nem

*

*

hanem

csak a szívvel
GOETHE.

*

az értelem teljességére kell

törekedni.
DEMOKRITOSZ.
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