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MOVÉSIET ÉS MODERN ÁLLAM
Minden állam létét, - civilizációs és kultúrális összetevők mükö
désének köszönbeti.

E két összetevő helyes arányán múlik egy-egy állam fennmara
dása. Bármelyik irányba való eltolódás, a történelem tanusága sze
rint, egyaránt végzetes lebet.

Válságok és változások idején, amikor a tájékozatlan jóakarat
is végzetes hibákat okozhat, elsőrendű szempont kell legyen ezen
erők működésének vizsgálata és Irányítása.

Sok szó hangzik el ma "az egységes világnézet" - .Jcözvéle
mény" stb. stb, hasonló értelmű tömegérzés megnyilvánulásáról.

E kérdések felmerülése és megoldásának kérdésessége, egy
aránt a fent említett egyensúly hiányáról tanúskodik.

A kultúra elmaradottsága a civilizációs fejlődéssel szemben,
olyannyira nyilvánvaló, hogy e tény felől vitázni nem is lehet.
(Nem beszélek egyes, kis körre vonatkozó kivételről, amely ma is
megvan Magyarországon, hanem a népesség egész tömegéről.)

A nemzeti eszme csak a nemzeti kultúrára támaszkodhat. A
nemzet kultúrálladéka az egyes művészetekben, egyetemes hatású
módon nyilatkozik meg.

Közös világnézetre való nevelés és a. nemzeti kultúra uralomra
segítése, azonos törekvés.

Az egységes világnézet egyik modern államban sem volt meg,
alakulásának kezdetén. Ennek elérése mindenütt a lényeges fel
adatok között első helyen állt.

Minden kor alapérzése. ellentétes osztályok és szellemi síkok
között is azonos.

Ez az egyetemes jellemvonás, a népi összetételekből meghatá
rozott kultúrterületeken változik. - Például az érzékelhetőn fö
löttire, érzelmileg reagál a germánság. Tehát a zene, a legabsz
traktabb művészet az, amellyel kultúrális és civilizációs különb
ségekre való tekintet nélkül, germán tömegre hatni lehet.

Emlékszem, akkor még nem Németországhoz tartozó németek
arcára, amint német zenét játszottak és énekeltek. Lázas izgalom
ban voltak Valamennyien érezték - és tudták, - én, a szemlélő

is, - hogy akkor tüntettek. Minden idegszálukkal. egész lelkükkel
tüntettek összetartozóságuk mellett.

Az olasz, ez a vizuális adottságokban gazdag, empirikus jellegű

nép, nemzeti forradalmát képzőművészeti Iorradalomrnal kötötte
össze.

A Iasszizmus és futurizmus, Mussolini és Marinetti.
Oroszország, az előbbiekkel szemben, nem nemzeti állam, min

den nemzetiségek szövetsége, nem mozgsóíthatta az órzelmeket a
nemzeti művészet latabavetésével. Ezért fordult a film művészi

és propaganda hatásához a legnagyobb mértékben. A film meséje,
értelmi vezetést ad az érzelemnek, ezáltal különböző kultúralka
tokat is megmozgat érzelmileg.

A kultúrális (művészi) tényezök egyetemes hatóerejét felis
merve, mindhárom állam törekedett (sokszor erőszakos úton is)
a művészek, minden fajtájú művész, megnyerésére.
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Következetes munkával alakították ki a művészi termelés és
értékesítés lehetőségeit, nemcsak a jellegzetes faji alkatból követ
kező művészetí ágra, hanem valamennyi művészetre vonatkozólag.

A művészi alkotások, a kor eszmei villongásai tüzében szület
tek. Magukon viselték, alkotójuk új eszméktől átfűtött érzelmei
nek jegyét.

E ténnyel kapcsolatban merül fel a prograrnművészet, világ
nézeti-művészet fogalma.

Valamennyi művész, nunden korban rányomja világnézetének
bélyegét művére.

Mikor új eszmeáramlatot hoz az emberiség fejlődése, tehát
az általános emberi magatartás megváltozása idején, a világ
nézet primitív tüntetessel jelentkezik a művészi alkotás külsősé

geiben. Ez azonban minden korban, a művészet minden nagy indu
lásakor megvolt.

Későbbi foka a fejlődésnek, míkor a tartalmi lényeg a neki
egyedül megfelelő formára lel. Egy-egy művészi forma elválasztha
tatlan kapcsolatban van egy-egy kor gazdasági - poiltikai és kul
túrális adottságaival. - Hiszen a művészet minden időben szinté
zist teremt a szellemi és anyagi világ zűrzavarában.

A századforduló művészeti forradalma i hű tükrét. adják a kor
valamennyi problémájának.

Felesleges beszélni programo, világnézetí-müvészetről és "l'art
pour l'art"-ról. A keltő azonos. (L'art pour l'art is világnézet tükre,
csakhogy a polgári szemlélet, tehát kifejlett, letünő világnézeti
szemléleten alapszik.)

Csak világnézeti művészet van. Az azután lehet jó, azaz múvé
szet, vagy rossz, azaz nem is művészet.

A kapitalista társadalom a művészeteket is a kiváltságos osz
tály számára sajátította ki.

Anyagi és szellemi felépítéséből következő művészi forma,
szükségszerűen nem is szólhatott a nép összességéhez. A civilizáció
azonban mindenhová kinyúlva éreztette nevelő hatását. Ebből az
egyensúly-hiányból, származott visszaságok megszüntetése az új
világszemlélet feladata.

Figyelembe kell venni végre is, hogy a művészet nem pusztán
a kor magas szellemi sikon, önmagáért való tükrözése, hanem ne
velő eszköz is. Érzelmi jellegű nevelő, tehát egyetemes. "A nem
zetnevelés két részből áll: állampolgárnevelésből és az ezzel össze
függő tanításból." E nemzeti szempont míndenek előtt valóságának
érdekében, a kívánni valók, az iskolai tantervtől az élet minden
síkjára kinyúlnak, ahol hangok, színek, vagy szavak működnek,

hatnak és forrnálnak.
A magyarság vizuális alkatú nép. Ez a tény minden fajta kul

lúrtevékenységéből szembeszökően tűnik ki. - Képekben beszél.
(Minden nép beszélni kezd, csak a magyar "nyitja szóra az ajkát".)
Népdali szövegei majdnem kivétel nélkül természeti képből indul
nak ki. A látvány szubjektív értelmezése adja a dal további szöve
gét. Magyarország mutatja fel Európában a legfejlettebb népmű
vészet. Kalotaszegí, sárközi, torockói, halasi, matyó stb. textil,
a nagyalföld és a székelység cserépedényei, faragott tükrösök.
ostornyelek, a magyar ötvösművészet, honfoglalás előtti korig visz
szanyúló. százrétű alkotásai stb. stb. együttesen tüntetnek a ma
gyarság magasrendii vizuális alkatnak ténye mellett. A n~p ösztö
nös érzékkel szemléli az elé kerülő műalkotást. Eldugott kIS Ipoly
menti faluban történt, hogyafestőművész, mert képe ritmusába
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nem illeszkedett, nem festette vásznára egy ház kéményét, mire a
mögötte nézelődő falusiak közül megszólalt az egyik menyecske,
hogy hiányzik a kémény. A festő szótlanul dolgozott tovább, nem
gondolva, hogy megértik szempontját, követelményét, amit a fest
ménnyel szemben ő támaszt. Ugyanakkor egyik idősebb suhanc,
félvállról, mint azt csak nyilvánvaló ostobasággal szemben lehet,
szólt, hogy ez a kép nem ház, ebben nem kell füteni, ennek csak
szépnek kell lenni. Magyarázzák meg kérem, ezt az ösztönös tisz
tánlátást sok "esztétikusnak".

E tények előtt szemethúnyni vétkes mulasztás, meglévő adott
sága a népnek a vizuális művészetekhez való különlegesen fejlett
érzék. Ebből logikusan következik, hogy a képzőmüvézet nyelvét
fokozott mértékben kell igénybe venni a nevelésnél. Ezzel szem
ben mi történt? A középiskolai tantervből majdnem száműzték a
rajzórát. Művészet-politikánk sztárrendszere a francia gyökérből

nőtt olasz novicentizmust tűzte zászlaj ára. Miért? Nyilvánvaló té
vedésböl, lehet, jóindulatú tévedésről, van szó.

A középiskolai tantervben alsóbb rendű célok előretolásával

tudták csak a rajzi kultúra védőit, mondhatnám becsempészni, a
neveléshez szükséges rajzórák csekély töredékét.

Ma, mikor Európa minden életerős államában a vizuális ne
velés soha nem látott méreteket ölt, az itthon minden megértést
nélkülöző iskolai rajzeredményeink elismerést, a külföld meg
becsülését hozták az országra. Ez is bizonyiték gyanánt állhat a
nép, a még ösztönös gyermek, vizuális adottsága mellett.

Komoly - nagy feladatok várnak az idő szavát meghalló kor
mányzatra. Tantervi revizió szüksége égető. A gyermek nevelése
évtizedekre határozza meg az állampolgárok értelmi-érzelmi ma
gatartását. Nem lehet elsőbbrendű szempont pillanatnyi szükségle
tek kielégítése az iskola kereteiben, a minden időre kiható érzel
mi alap lefektetésével szemben.

A nemzeti formakincs, a magyar zene ritmusának, hangtani
lényegének ismerete, azonos a magyarság szellemi felépítésének
ismeretével.

Művészetpolitikánk tévedése az, hogya' renaissance esetéből

indul ki. Amikor is Itália szenilélete egész Európára rányomta bé
lyegét. A ma szelleme, ellentétes a renaissance-éval. Mert ma
minden nép sajátos kultúrájában mélyed el. Egyedül benne meg
lévő erőket igyekszik kiaknázni saját hasznára. Csak a gyengének
van szüksége importra.

Ezeknek a szempontoknak a működése keltette életre az ős

magyar kórust. S lett a legkülönb Európában. - Hasonlóképen kell
a képzőművészetek művelőinek elmélyedni a faj vizuális szemlé
letében. Fel kell venniük a kapcsolatot a hazai földdel, néppel.

A magyar képzőművészet sorsa is a központi kormányzat ke
zében van.

A feladat két irányú. A termelés és értékesítés helyes befo
lyásolása a cél. A megfelelő nemzeti képzőművészet életre kelté
sére a legkézenfekvőbb mód, hazai ösztöndíjak létesítése. Az or
szág különböző vidékein kultúrgócokat kell teremteni. Ez, művész

telepek létesítésével érhető el legkönnyebben. A most működő
művésztelepek egyrészt kis számúak, másrészt súlytalanok. Egy
két éves ösztöndíj a fiatal generációnak lehetővé tenné, hogy
akadémiai tanulmányai után, közvetlen kapcsolatban a magyar
földdel és néppel, önkénytelenűl is, helyes befolyás alá kerüljön.
A művésztelepek élére lelkes, fiatal, cselekvő embereket kell ál-
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