
N A P K E L E T 

Ml A MAGYAR JELLEG A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN?1 

MIELŐTT megpróbálnánk erre a kérdésre felelni, tisztázzuk minde-
nekelőtt azt, hogy a művészi alkotás magyarsága nem a tárgyon 
fordul meg. Hová is jutnánk, ha a tárgy alapján állapítanók meg, 

van-e valamely alkotásnak nemzeti íze? Hogyan boldogulnánk például 
az olasz művészet legragyogóbb századaival, amelyekben a művészek tár-
gyukat legtöbbször a Bibliából és a szentek életéből merítették s mégis minden 
ízében olasz művészetet teremtettek. Ugyanezt állapíthatjuk meg a korai 
németalföldi vagy német művészekről is. Ők is a Bibliából merítettek tár-
gyat, mint az olaszok, s ebből a nemzetinek éppen nem mondható témakör-
ből olyan önálló jellegű és saját zamatú művészetet tudtak kialakítani, amely 
eszményi módon felel meg a nemzeti művészet fogalmának. 

Másrészt sok példát lehetne felhozni arra, hogy színtiszta nemzeti 
tárgyból is készülhet olyan ábrázolás, amely vagy idegen jellemet fejez ki, 
vagy pedig nemzetközi ízű, közönyös munka. Kirívó esetek azok, amelyek-
ben idegen művészek dolgoztak fel magyar tárgyat, mint pl. a flamand 
Verhaghen nagy Szent István-képében vagy a bécsi Kraff t Péter Zrínyi 
kirohanását ábrázoló, híres kompozíciójában. Ezeknek a tárggyal ellenkező 
idegenszerűsége már-már a groteszkség határán jár. De hányszor keressük 
hiába a magyarságot saját festőink történeti képeiben is. Az, hogy tárgyuk 
színmagyar, olykor csak annál kirívóbbá teszi a feldolgozás idegenségét. 
Már messziről elárulják az idegen mestert, akitől festőjük a kompozíciót, 
mozgást és színezést kölcsönözte. Fejek, viselet, kard és buzogány, — minden 
magyar ezeknek a képeknek némelyikén, kivéve magát a képet. Vagy pl. 
a Balaton, ez az annyira különös, úgyszólván egyéni ábrázatú magyar tó 
vajjon mivé válik régi derék tájképfestőnk, Brodszky Sándor előadásában? 
Bizony nem igen különbözik azoktól az osztrák tavaktól, amelyeket a festő 
bécsi kortársainak képeiről ismerünk. Opálos színe, szelíd bája, eredeti 
atmoszférája, — mind, mind belevész az ismert kaptafára készült barna 
tónus közönyösségébe. 

A művészek, akikről szóltunk, már meghaltak, de magjuk nem veszett 
ki. Szellemi utódaik élnek, s ma is elég példát látunk arra, hogy miképpen 
lehet magyar témának idegen ízt adni. Kiállításainkon légió az olyan kép, 
amely magyar életet vagy tá ja t ábrázol, de aki a magyarságot keresi a művé-
szetben, az sokszor érez csalódást, s a legnagyobb csalódást nem egyszer 
azok okozzák, akik mindent elkövetnek a magyar külsőségek halmozása 
körül, de lényeg helyett beérik a mutatós látszattal, s mi úgy érezzük, hogy 
amit látunk, abban több a számítás és a rendezői ügyesség, mint a lélek 
önkénytelen nyilatkozása. 

1A szerző ezt a dolgozatot, mely egy tervezett nagyobb tanulmány 
gondolatmenete, ezévi április 10-én a Magyar Rádióban olvasta fel. 
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Nem szeretném, ha félreértenének. Semmi sem természetesebb, mint 
az, ha a művész a hazai életből és természetből választja tárgyát, amelyet 
alaposan ismer és amellyel lelkileg összeforrott. Semmit sem érezhet át a 
művész olyan bensőséggel, mint azt, amiben él, amit állandóan magába szív, 
ami a vérébe ment át. A magyar történetnek egy-egy jelenetét vajjon ki 
tudná jobban elképzelni, a magyar embernek jellemét, a magyar földnek 
sajátszerűségét jobban megérezni, mint magyar művész? Ha sikerül a magyar 
tárgyat magyar szellemmel párosítani, ez bizonyára a legszerencsésebb 
találkozás, s Izsó Miklós táncoló magyar figuráinál, vagy Munkácsy 48-as 
újoncainál tisztább magyarságot senki sem kívánhat művészi alkotástól. 
Amit hangoztatunk, az csupán annyi, hogy a tárgy még nem dönti el az alko-
tás magyarságát és hogy sem cifraszűr, sem legelő csorda, sem gémeskút 
és Hortobágy nem elég az igazi magyarsághoz. S ezen nem változtat az sem, 
ha a színmagyar tárgyat híven és megbízhatóan írja le a művész, mert ezzel 
csak azt bizonyítja, hogy jó megfigyelő és amit megfigyelt, azt közölni is 
tudja velünk. 

Általában azt mondhatjuk, hogy nem elég a magyarsághoz semmi 
olyan, ami kivülről jön, ami tudatos megfontolás szülöttje, vagy ami diszítő 
ráadás és ízesítő járulék. A magyarságot nem lehet úgy beleadni a művészetbe, 
mint a borsot, vagy a paprikát az ételbe, hogy ízt és zamatot kapjon tőle. 
A magyarság nem készítmény, hanem termény, íze természetes íz, mint a 
gyümölcsé. Ha nem így lenne, akkor olyan művésztől is telhetnék magyar 
művészi munka, aki a magyar tárgyban vagy magyaros díszben meglátja 
ugyan a kiaknázásra érdemes, hálás anyagot, de akinek lelki alkata merő-
ben idegen. 

Lelki alkatot említve, elérkeztünk oda, ahol választ kaphatunk arra 
a kérdésre, hogy mi a magyar a művészetben? Igenis, a magyarságnak nem 
kívülről, hanem belülről kell jönnie és a művész lelki alkatán, tehát nem a 
tárgyon, hanem az emberen fordul meg minden. A temperamentum sajátos-
sága, a látás és érzés különös módja az, amitől a mű magyarsága függ, s 
amitől magyar ízt kaphat az idegen tárgy is. Amint Arany János színmagyar 
költő marad akkor is, ha a walesi bárdokról, vagy Danteról énekel, éppen 
úgy nem veszti el Munkácsy művészete magyar ízét akkor sem, ha idegen 
világból meríti anyagát. Nem a mit, hanem a hogyan a döntő. 

Magyarságot keresni a művészetben tehát annyi, mint a lelket 
keresni, amely az alkotásból hozzánk szól. Ennek a léleknek jelenlétét 
megérezni persze könnyebb, mint ismérveit szavakba foglalni. Amilyen 
könnyű lenne a magyarság megállapítása, ha a tárgy után igazodhatnánk, 
éppen olyan fogassá teszi a kérdést az, hogy a szellem vizsgálatát kívánja 
meg, ami bonyolult és kényes feladat. 

Azt talán mondanunk sem kell, hogy a magyarságot nem foghatjuk 
fel itt biológiai értelemben. Nem törődhetünk csak azokkal, akiket a vérség 
és származás közössége kapcsol össze. A magyarság sok népelemből alakult 
ki, a középosztályban pedig, amelyből művészeink zöme kikerült, különösen 
nagy volt a vérkeveredés. Magyarságról szólva, mindazokra gondolnunk 
kell tehát, akiket a sors a nyelv, a kultúra és a magyar öntudat közösségé-
ben kovácsolt össze. Kérdés, mik a magyar jellemvonásai annak a művé-
szetnek, a mely ebben a közösségben fejlődött ki? 

Vajjon lehet-e találni ilyen jellemvonásokat régi művészetünkben? 
Bizonyára lehet, de tegyük mingyárt hozzá, hogy ez a része a kérdésnek 
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különösen bonyolult. Ha azt kérdezzük, lehet-e elképzelni Rafaelt vagy akár 
szerényebb olasz kortársait is németnek vagy Brueghelt vagy Rembrandtot 
olasznak, nincs senki, aki ezt ne érezné képtelenségnek. Igy van ez az olyan 
autochton, tősgyökeres, elsődleges művészetnél, aminő az olasz vagy a német-
alföldi volt. Ha azonban azt kérdezzük, hogy a Bécsi Képes Krónikát el 
lehet-e képzelni olasz földön vagy M. S. mester képeit német földön, erre 
már nem mernénk olyan kereken nem-mel válaszolni, mint az előbbi esetek-
ben. Ebből nem akarjuk azt a következtetést levonni, hogy a régi magyar 
festészet alkotásaiban egyáltalában nem lehetne olyan jellemvonásokat fel-
fedezni, amelyek megkülönböztetik őket más népek művészi alkotásaitól, 
és hogy a mi régi művészetünk annyira önállótlan lenne, mint például egyes 
balkáni népeknek a bizánci hagyományokat szolgai módon befogadó és 
követő egyházi művészete. Volt olyan korszak is, amelyben az európai 
stílusnak nyilvánvalóan sajátszerű és önálló változatát tudtuk megteremteni. 
Gondoljunk csak reneszánszkori emlékeinkre. Csupán azt hisszük, hogy a 
megkülönböztető ismérvek nem mindig ilyen szembetűnők és a jellembeli 
különbség sokszor csak gondos elemzés alapján formulázható. 

Ha tehát a magyar jellemvonásokat kutatjuk művészetünkben, ter-
mészetes, hogy erre a célra inkább olyan korszakot választunk, amelyben a 
magyar íz erősebben érezhető. Leginkább a XIX. század második felében 
és az azóta lefolyt idő művészetében lépnek fel olyan jellemvonások, amelyek 
sajátszerűek és nagyobb önállóságról tanuskodnak. Ez összhangban van azzal 
a törvénnyel, amely Riedl Frigyes szerint egész szellemi életünk fejlődésében 
uralkodik s amelynek az a lényege, hogy az európai hatásokat az idők folya-
mán egyre önállóbban dolgoztuk fel, az idegen hatásba egyre többet vegyí-
tettünk saját szellemi tulajdonunkból, míg végre a XIX. században önállóan 
fogtuk fel és alakítottuk át a nyugati ösztönzéseket. (A magyar irodalom 
főirányai, 108—109. l.) 

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a képzőművészetben az idegen 
hatás ebben az időben is nagyobb volt, mint pl. az irodalomban. A művé-
szetben általában erősebb a nemzetközi hatások áramlása s nálunk hozzá-
járult, hogy a mult században művészeink legtöbbje külföldön járt iskolába, 
nem egyszer egész életét külföldön töltötte. A müncheni akadémia és a 
párisi Julian-iskola fontosabb tényezője volt ebben az időben művészi kép-
zésünknek, mint a budapesti mintarajziskola, annál is inkább, mert az utóbbi-
nak tanárait is München nevelte. Csoda-e, ha művészeink lelkivilágának 
magyarsága nehezebben, sokszor csak vergődések között tudott szóhoz 
jutni? 

Bizonyos azonban, hogy szóhoz jutott. Legjobban talán akkor derűl 
ez ki, ha egy-egy kiváló magyar művész jellemét összehasonlítjuk azzal az 
idegen művésszel, akitől tanult, vagy aki leginkább hatott reá, vagy egy-egy 
magyarországi áramlatot összevetünk azzal a külföldivel, amely rokon és 
párhuzamos vele. A különbségek, amelyeket ilyen összehasonlító eljárás útján 
kapunk, talán biztosabban mutatnak rá a magyar jellemvonások miben-
létére, mint ha valaminő a priori feltevésekből indulnánk ki. 

Ilyenfajta kísérleteink első eredményeképpen azt állapíthatjuk meg, 
hogy a magyar művészek a színezés erejében, tüzességében rendesen túltesz-
nek mesterükön, és hogy a színeknek ez az intenzitása egyik jellemző saját-
sága festészetünknek. Szinyei Merse Pál Piloty iskolájában olyan képeket 
fest, amelyek a színek merészségével, teltségével és világosságával Párizstól 

1* 
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Keletre egyedül állanak abban az időben. Mikor Majális-át festette, Böcklin 
volt az, aki a színek erejének fokozására buzdította, de amit elért, az jóval 
felülmúlja Böcklin koloritját. Nem akarjuk a két művészt egyébként össze-
mérni, de az bizonyos, hogy a Majális melegségét, színeinek tüzét és világító 
erejét Böcklin egyetlen művében sem találjuk meg. 

Csak röviden utalunk arra, hogy Székely koloritja olykor milyen érde-
kes meglepetésekkel szolgál és mennyivel változatosabb, mint a Pilotyé s 
hogy Lotz könnyű és világos színeiben idővel mennyire eltávolodott Rahl 
nehéz receptjétől. Ha Benczúrt vetjük össze tanítójával, Pilotyval, ismét azt 
látjuk, hogy színezésének nagyobb melegsége az, ami legjobban elkü-
löníti őt mesterének fakó világától, s hasonló eredményre jutunk, ha egy 
korábbi művészünket, Brocky Károlyt hasonlítjuk össze angol környezeté-
vel, amelyben élt és amely hatott reá. Őt is gazdag és meleg színezése külön-
bözteti meg legjobban azoktól, akikkel együtt járta útját . 

Rippl-Bónai Párizsban, ahol művészetének kialakulása megindult, 
szürke fátyolon keresztül látta a világot, de mihelyt itthon telepedett le, 
ez a fátyol szétfoszlott, képei megszínesedtek s volt idő, mikor valósággal 
harsogó lett koloritja. Ha azok mellé állítjuk, akikkel Párizsban egyszerre 
indult útnak, egyebeken felül ez az erősebb, néha a tarkaságig fokozódó 
színessége az, ami elválasztja tőlük. Csók István ifjúkori eszményképének, 
Bastien-Lepage-nak szürke, egyenletes világítását tüzes és meleg színekkel 
cserélte fel, amelyekben olykor a magyar népművészet sugalmazását érezzük. 
S a színeknek milyen erejével és ragyogásával találkozunk még Ferenczy 
Károly előkelően tartózkodó művészetében is, mely szintén a Bastien-Lepage-
féle józan naturalizmus jegyében fogantatott. 

Legnagyobb festőnk, Munkácsy, első tekintetre zavarba ejt. Úgy lát-
szik, mintha ő azokkal a komor, sötét tónusú képeivel, melyeket a 70-es 
évek elején festett, megzavarná és meggyöngítené okoskodásunkat. Azonban 
ez a látszat hamar eloszlik. Ezeknek a képeknek tónusa sötét ugyan, de szí-
nezésük telt és tömör. Az ő feketéje nem süket, hanem éppen olyan élő és 
pozitív szín, mint a vörös vagy a zöld, —gazdag és bársonyos. Ha összehason-
lítjuk azokkal az idegen festőkkel, akikkel kapcsolatba szokták hozni, Knauss-
szal, Leibl-lal, Bibot-val, éppen színeinek elemi ereje és súlya az, ami szembe-
tűnik. Későbbi, világosabb korszakában pedig egyre nagyobb érzéki szépsé-
get tudott elérni színeiben és művészete elsősorban ezzel diadalmaskodott. 

A szín nemcsak külsőség a művészetben, hanem mélyebb lelki sajátsá-
gok kifejezése. A szín erejével és tüzével bizonyos érzési melegség jár együtt, 
a fokozott kolorizmus belső izgalmat sejtet, — olyan tulajdonságok, amelyek 
sajátos ízt adnak a mi festészetünknek. 

Valóban, az érzés spontánsága mindig egyik megkülönböztető jegye 
volt művészetünknek és az is marad. A magyar művész szívesen bízza magát 
az intuicióra és idegenkedik attól, aminek elméleti, spekulatív jellege van. 
Ebből a jelleméből fakadnak jellegzetesnek mondható erényei: melegsége, 
közvetlensége, romantikus kitörései. Hajlik a szenvedélyes, szabad elő-
adásra, a szárazság és a pedantéria messze esik tőle. Másrészt ebből származ-
nak gyöngéi is : hajlama az ernyedésre s ami ezzel j á r : a pongyolaságra. 
Talán a korai csüggedés és az időelőtti hanyatlás esete is azért olyan gyakori 
nálunk. 

A magyar művészi szellem ilyen irányának lehet tulajdonítani, hogy 
korunknak azok az áramlatai, amelyek ellenkeznek a szabad és kötetlen 
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szellemmel, mint az ú. n. neoklasszicizmus, vagy a német «Sachlichkeit», 
nem tudtak nálunk mélyebb gyökeret verni, vagy hogy annak idején az ú. n. 
neoimpresszionizmus vagy pointilizmus, mely a látás közvetlensége helyett 
szinte tudományos módszerrel törekedett fényhatások elérésére, egyáltalá-
ban nem jutott el hozzánk. 

Ha magának az impresszionizmusnak a magyar festészethez való 
viszonyát vesszük szemügyre, ugyancsak olyan eredményekre jutunk, 
amelyek megerősítik a mondottakat. Az impresszionizmus klasszikus for-
májának, amely Claude Monet és a késői Manet művészetében öltött testet, 
nem született meg magyar kiadása. Nemcsak a maga idejében, amikor még 
saját hazájában sem értették meg, hanem később sem, amikor már minden-
felé elterjedt. Ez az impresszionizmus gyönyörű műveket alkotott s roppant 
megtermékenyítette és átalakította az egész festészetet, de elsősorban racio-
nalista művészet volt, a szem és az értelem, a megfigyelés és a mérlegelés 
művészete. Úgy látszik, ez a jellege okozta, hogy eredeti szellemében nem 
tudott nálunk felvirágozni. Azok a festőink, akiket többé-kevésbbé pár-
huzamba lehet állítani ezzel a mozgalommal, nem foglalkoztak olyan rend-
szeresen és kizárólagosan a fény és a levegő problémáival, mint az igazi 
impresszionisták, másrészt melegebb, olykor érzelmes hangot ütnek meg, 
mely hiányzik az impresszionizmus művészetéből. Egyének szerint más-más 
alakot ölt ez, de aki a Majális-nak, a tavasz és szerelem himnuszának szár-
nyalását összehasonlítja a nagy francia festők piknikjeivel, talán megérzi 
azt, amit kifejezni szeretnénk. Az érzésnek ez a melegsége az, amely a nagybá-
nyai kolóniának, Hollósynak, Ferenczynek, Thormának, Rétinek naturalizmu-
sát sajátos zománccal vonja be és olyan lírai jelleget ad neki, amelyet nem talá-
lunk meg Bastien-Lepage-ban, akiből kiindultak. Ha Mednyánszkyt figyel-
jük meg, akit az atmoszférikus jelenségek festésében leginkább lehet Claude 
Monet-val kapcsolatba hozni, megint valaminő lágyabb, érzelmesebb vonásra 
akadunk, amely merőben idegen a nagy francia mester művészetétől. 

A valóság érzéke is olyan sajátság, amely mélyen gyökerezik bennünk, 
és a változó célzásokkal szemben mintegy állandó tényező festészetünkben. 
Még azok a festőink is, akik elsősorban a történeti és mythológiai kompozí-
ciót művelték, még ők is sokszor rándultak ki a valóságos életbe, hogy 
mintegy megpihenjenek a földön és friss erőre tegyenek szert. Gondoljunk 
Székelyre és Lotzra. Legjobb, legjellemzőbb festőink, akiket eddig fel tudunk 
mutatni, a realizmus táborából kerültek ki. A nyugati áramlatok közül 
azok vertek legmélyebb gyökeret nálunk, amelyek a valóság hű ábrázolására 
törekszenek. 

Másfelől a szimbolizmushoz, az érzékfeletti célzatú áramlatokhoz a 
magyar festészetnek nem volt számottevő köze. A kubizmus, az expresszio-
nizmus, a futurizmus, az elméleti alapon kialakított akadémikus ízű 
abstrakció, szóval azok az áramlatok, amelyek a természet külső képétől 
függetleníteni igyekeztek magukat, nem tudtak nálunk komolyan erőre kapni. 
Azt is hozzátehetjük, hogy az antirealisztikus áramlatok nálunk mérsékel-
tebb alakot öltöttek, s legmerészebb festőink sem távolodtak el olyan 
messire a természettől, mint azok, akik külföldön a szélső balszárnyat jelentik. 

A fiatal nemzedék vezető tehetségeinek működése is megerősíti ezt a 
gondolatmenetet. Jellegzetes mai művészeink elfordulnak az abstrakció 
ridegségétől s az impresszionizmus eredményeinek felhasználásával olyan 
művészetet alakítottak ki, amely szellemibb ugyan, de szoros kapcsolatban 
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marad a természettel és így szervesen helyezkedik el a magyar festészet 
fejlődési vonalában. 

Kiszabott időnk nem engedi, hogy vizsgálódásainkat a szobrászatra 
és az építészetre is kiterjesszük. Jól tudjuk, hogy amit a festészetről mond-
tunk, az is messze van attól, hogy kimerítse a kérdést s legfeljebb arra alkal-
mas, hogy gondolatokat ébresszen és megmutassa : merrefelé, milyen irány-
ban kell keresni a magyarságot a művészetben. Ami örvendetes és bizonyos, 
az az, hogy van mit keresni, és hogy a magyar művészet immár fontos és 
el nem tagadható tényezője féltett kincsünknek : szellemi önállóságunknak. 

ÉNEK SZOMORÚ VIRÁGRÓL. 
Mikor született, azon a tűnt, fekete őszön, 
végzet tiport mindenütt a magtalan mezőkön, 
az Égen tébolyodva járt-kelt a Nap és sírón 
növő életcsirák véres ostor alatt nyögtek 
s gyökérben, szárban újkori erők dübörögtek. 

Mikor született, volt-ős magról álmodtak a földek, 
akkor minden mézes-ajkú multat halomra öltek, 
új Bábel zengett a siralmas-könnyes Ég alatt; 
tavasz-fény nem hullt rá, csak holt, jégvirágos este 
s élet értelmét béklyózott kacsokkal kereste. 

Akkor vajúdott a föld: a nagy öröklevés teste, 
tántorgott az Ember, új horizont nyílását teste, 
lába alól semmibe-sikkadt a megadott béke; 
felhőket figyelte, egek misztikumát kutatta 
és messze tévedten nem talált a régi utakra. 

— Hogy mint nőjjön, nyíljon senki neki meg nem mutatta, 
mocsok remeg szárán, a kelyhén: mocsokban fut Napba; 
bimbót a Léleknek hiába nyit százszor és daccal: 
zord szézad-viharok tépik le, mik elzúgnak fölötte, 
tépik s vetik mai ájult, bűnös, parázna körökbe. 

Már ráomlik a Mára: szétporló, lihegő rögre 
törött derékkal és pihenni vágyón mindörökre; 
benne kereng már minden bánat, övé e könnyes élet, 
a hideg-ajkú Nap felett és a halott mező; 
alaktalan az Ember arca s sírva kérdi: ez ő?! 

Nincs vágya más: ne fájjon az élet, amely percegve nő, 
békéljen meg a Nappal s békéljen meg véle a Mező, 
legyen idegen a rög, a Nap, a Hold, s a szél, hogy amíg 
felette ki tudja honnan-jött viharok futnak át, 
hallgathassa békén az elvesztett föld első, ős dalát. 

Turbók Gyula. 


