
Bécs 1789. február 14. Az Ud...ari Haditanács sürgős intézkedést vár és a Ma
gyarországi Főhadparancsnokságot (General Commando) utasítja, hogy három.
legkésőbb négy héten belül üsse nyélbe az adás-vétel ügyét.

Buda, 1789. március 3. A Helytartótanács közli, hogy a bábolnai birtok adás
vételi szerződése elkészült. A vételár 450.000 arany forint és néhány -folyami ré...,
illetve átkelőhely vámszedési jogának átengedése.

Arról nem esik szö a szerződésben, hogy a birtokon dolgozó banai jobbágyok
saját igaerejükkel és vetőmagjukkal vetettek el mintegy ezer holdat a Szapáry
birtokon. S míután ez a szerzódésból kimaradt, a jobbágyok kárát sem a császár,
sem a gróf nem fizette meg. '

Atnde nemcsak a múlt, a ménes születésének imént ismertetett előzményei

érdekesek, hanem a jelen is. Sőt, a mai Bábolna példamutató útjelző mezőgaz

dasági üzemeink számára, de a külföldieknek is. Ezt még Burgert Róbert vezér
igazgató ellenségei sem tagadják. Ne feledjük el: alótenyésztés fellegváraként
emlegetett régi Bábolna híre messze túljutott országhatárainkon. Ezt a tényt a
krónikásnak, de másoknak sem szabad elhallgatni.

GADÁNYI JENŐ FELJEGYZÉSEIBÓL
A materiális és a transzcendens kultúratalálkozásának hivatása lesz a jövlS

egységes, oszthatatlan világképének megteremtése és annak a nagy átfogó stílus
nak kialakítása, melynek útján a ma élő múvészek közössége az egész vilá-
gon elindult. 0,

A ma múvészete' kii.lönösen változ6, fOTTrYng6, új utakat kereső. Ez a kiala
kulatlansága az értéke, mert a fejlődés folytcmossága állandó aktivitást eredmé
nyez. Hogy milyen lesz a jövő múvés;zete, azt senki sem tu.dja. Leonardo korá

. ban elképzelhetetlen vólt, hogy valq.mikor megszületik a kubizmus.
A haladás feltétele, hogy semmilyen körülmények között nincs megalkuvás,

nincs megállás. Aki előre akar jutni, csak előre nézhet. .
Ha van az új múvészetnek tradíciója, akkor az a formarombolásnál kezd()

döft, - a futurizmus, expresszionizmus, kubizmus már történelmi fókuszok. Az új
utak innen keletkeztek, eredmén1leik az, élő múvészetben ma is megvannak.

A futurizmus az aktivitást, az expresszionizmus az intutciót, a kub~ az
értelmet eredményezte, Tehát a három tényező: aktivitás. intuíció, értelem a
progresszívalkotótevékenység alapkövei. Az analfzis korából eljutottunk a szinté
zis vágyához: kifejezni a lényeget - tisztaságot a formában, komponcióbaft,
szublimált gondolkodást.

Nem igaz, hogy csak a technika kordt éljük: minden vonalon szétsugárzó
er()k múködnek. A kultúra összes tényezője egy sfkon halad.

A kísérletezés nem azonos a próbálgatásokkal. A kfsérletező szellem céltu
datos, konstruktiv, épít/J. Az utóbbit II tudatosság hiánya, bizonytalanság, a kü-
lönböző elméletek összezavllrása jellemzi. '

Elmény az II szellemi és lelki mozgás, mely II természet és II benső hatások
fol)lamatos kapcsolatát létrehozza. Jöhet villámcsapás-szerúen is, de legtöbbszÖf'
a szemlélődés hosszú sorozatának eredménve. A természetnek itt éppen olyan
fontossága és jelentősége Vlln, mint II sokszor ellenőrizhetetlen benső érzetek
nek. A természetet mint valóságot nem lehet letagadnj; benne élünk, maga az élet,
és az ember része annak. Gondolataink a természeten keresztül gazdagodnak,
tevékenységiink összefüggésben van vele. Még az. álom tudlIt alatti állapota is
természeti jelenségeket közvetít. Ezen tények- elemzése eredményeképpen tudafosan
elérkezünk oda, hogy a természet teljes kikapcsolása a múvészi ábrlÍZolásból,
- nem mondom, hogy hel1ltelen, - óriási kifejező erőtől fosztja meg 1Izt.

UgyanIIkkor világossá válik bennünk az az igazság, hogy belső világunk
ti külső világgal szemben végt.elen; él a mi végtelemégünk belekapcsolódik
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• világ végtelenségébe. HtI ezt tudjuk és megértjük, egy pillanat alaff megváltozik
számunkra a térmészet jelentősége,. ha azt művészi kifejezésre felhasználjuk.
Természet, egyéniség és a művészet ktlpcsolatban vannak Iltn/mással: egységet
lcépeznek az élméJ}1I erejével. '

Az élmény nem külső látván1losság ránk gyakorolt hatása., Az élmény belső

tJilágunkban meginduló, kifelé sugárzó folyamat. Ha a természet formáinak ránk
ható áramlása találkozik belső világunk kisugárzásáveil, megszületik az élmény.

Az élmények megszületését nem' tudjuk ellenőrizni. .Sohasem vagyunk tu
datában annak a pillanatnak, mikor termékenyült meg belső világunk. Az él
mények, észrevétlenül lépnek be lelkiségünk tudat alatti ktlmráiba, hogy később,

hosszú idő múlva az emlékezés határáig hatolva, a fantázia világosságánál rea
lizálódjanak. A művész kifejezi, formába önti élményeit. Atélés nélkülművé
szet nincs, mert jelenléte nélkül üres természetábrázolásba tévedünk.

A nem művészek (a szemlélők) a műalkotásban találják' meg élményeiket,
lelki és szellemi tartalommá egyesülve, kölcsönös feloldásban.

A valóság a külső látszat mögött "van". Nem mutatja magát, ha érdektelen
szemlélő áll előtte. Minél banálisabb a szemlélet: annál banálisabban hat vissza
ti látszat.

Mindennek van határa, még a művészetnek is. Ha túllépjiik, lJ legnagyobb
hatóerőtől fosztottwk meg magunktIt.

A művészeteken keresztül 1smerheti me'g mindenki a 8zépBéget. mely magtl
a halhatatlan örökkévaló.

HAROM PROBU~MA: TÉR, FORMA, SZtN

Ha azt a három problérnát, mely eddig a festészetet érdekelte: tér, forma,
szín; megosztom három művészettel, vagyis mindegyik problémát a helyére
teszem ahová- való, akkor a következőképpen alakul. Építészet: tér. Szobrászat :
plasztikus forma. Festészet: szín. Képzőművészeti forrongások és kísérletek ma
már beigazolták ennek igazságát. A művészet eddig az érzésekre hatott, az ér
zés volt a lényeg, ezzel fejezte IP a, művész mondanivalóját, ezen keresztül
adta önmagát. A modern művészet nem az érzésből indult ki, tehát nem erre hat.
A szellem a kiindulás, tehát az értelemre hat.

Építészet, zene, 'szobrászat,' festészet már egy úton halad: törekvés a szel
lemi szintézis, - az ember felé. Ez természetesen kizárja az egyénieskedés
túlságos fontosságát, mely óriás fejlődést jelent a modern művészet haladásában.
Az előbbi három probléma elosztása nagyon ésszerű és természetes következ
ménye a három szóban levő művészetnek, -Az építészet alkotásai valóságosan
a térben történnek, térrel dolgozik, azt alakítja, teret teremt. A szobrászat a
plasztikus forma művészete: mível plasztikus. kézzelfogható, megvan a lehető

sége, hogy alkotásai a valóságos térben jöjjenek létre. A festészet egy sík
terrénum, ahol a művész a sík törvényei szerínt alkot. A mai festészeti törekvé
seknél történtek OlY 'tévedések, amelyeknek alapján a teret és formát a szín és
vonal, de leglényegesebben a "sík" kedvéért teljesen mellőzték abban a hitben,
hogy a sík törvényével merőben ellentétben áll: vagyis a sík felületén ábrázolt
tér csak a valóság "látszatát" adja. Ez a felfogás helytelen, mert amint fent
említettem, a művész a sík törvényei szerint alkot, tehát a sIk törvényei sze
rínt kell megalkotni a teret és formát. A:L így fogltlmazott két formaprobléma
egyáltalán nem a valóság "látszata", hanem a natúra alól felszabaduItművész

képzeletkonstrukcíója lesz. Az új festészet (szándékosan használom ezt a szót,
mert a modern megjelölés nem elég precíz) nagyon is a tér- és formaproblé
mában mélyül el a színmegoldásokkal együtt. Tér és fonna nélkül az új festé
szet el nem képzelhető. Én eggyé alvasztom ezt a két problémát, és azt mondom
tér = forma.

A szín minden esetben a forma szerint változik. A kialakuló új művészetben

a szín igen nagy fontosságú, Tisztaságával és erejénél fogva a legmagasabb
esztétíkaí erény. Csodálatos, hogy ennek megértéséért menny.i harcot kell vívni
a nyárspolgári ízléssel. Ma különben nagyon sokan hiszik, hogy az új művészet

kialakulása megbukott. Ez a hit természetesen igen felületes. Kiállításokon itt
nálunk egy év alatt sajnos csak kétszer' van ilyen irányú bemutatás. Azonkívül
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igen kev~ vannak azok, akik nem akarnak egy kialakultabb úton haladni,
mert felál~ozz,ák ezt a folytonos aktivitásért, mely lüIandóan problémákat hm
felszínre. Mindenesetre ez a legértékesebb út.

Kevesen vannak, de értékesek. És éppen ez 'a kevés szám bizonyítja az flj
művészet jövő gyózelmét, mert mindíg a keveseké volt az igazság. A~ a sok
más' festő pedig, aki közülük •tehetséges, az évek múlásával átváltozik, mert
belátja a szükségszerű örök művészi törvényt: "a művészet a kor tükörképe".
A többi pedig el fog tűnni, nincs is' rájuk szükség,

Soha '. nem volt annyi művészetí egyesület, mint ma. 'Mindegyiknek más a
jelszava, a '. felfogása, a törekvése. Én csak két felfogást ismerek el: konzervatív
és progresszív felfogást. Az utóbbiba azok a kevesek tartoznak, kikről fent írtam,
az elsőbe pedig mindenkl. Sok támadás éri a ma fiatal művészeit. A legelter
jedtebb, legtudatlanabb ráfogás, .hogy "mindenáron modernek" akarnak lenni. Hát
kérem, az újszerűség nem az akarattől. hanem a felfogástól' függ. Hiába "akar". va
laki modern és új lenni, ha egész lénye, gondolkodása, világnézete nem az, akkor á
feje tetejére állhat, akkor sem fog síkerülní, Altalában úgy állítják be az új
művészeti törekvéseket, mintha az csak könnyűszerrel megcsinálható játék, vagy
humbug, becsapás lenne. Azok a lelkiismeretlenek pedig, akik az új művészet

hangoztatásával cégéreskednek, igen kevés hozzáértéssel is már messziről felis
merhetők. A7. igazi, komoly művészetben szemfényvesztésről beszélni sem lehet.
Ezt megtalálhatjuk a műkereskedők íparüzö képbarikádjaiban, ahol művészet

soha, de még véletlenül sem fordul elő.

1935-38(1)

GONDOLATOK A MűVÉSZETRŰL

A mai élet nyugtalan tempója a müvészetre is hatással van és ezen keresz
tül realizálódik. A művésznek korszerűen kell gondolkodnia. l!=z a haladás tör
vénye. Képeinek gyökere mélyen 8 realitásban .fogan. Én éppen úgy nézem a
természetet, mínt más ember, de másképpen látom. A természet, a létezés, az élet
~ülsó megjelenési formája mögött: a rnélységet, a dolgok lényegét keresem.--

Minden gondolkodó embemek rá kell jönnie arra, hogy a dolgok látszata a
művészet síkján ábrázolva üres, külsőséges marad. Szerj.ntem a haladást a művé

szetben három tényező irányítja: intuíció, aktivitás és' értelem. Ezen az elgondo-.
láson alapszik a művészet elvontabb megjelenése. Az élet, különösen a mai élet
dinamikus. Felfogásom: \lj szemlélet, gondolkodás. .

1. OA formák dinamikus ellentéteinek megjelenése a kifejezésben, - alkotásban.
2. A formák, színek, vonalak összkomplexumának organízálása,
3. Rejtett, vagy tiszta konstrukció.
4. Minden tárgyban és élőben energiafeszültség van: ennek a feszültségnek

kifejezése. Pl.: egy hatalmas hegynek, ha azt az alkotás szempontjából nézzük:
érezzük annak belső, szinte vulkanikus erejét, Szerintem ez a fontos és nem a
rajta levő fák, háZak, stb, ~

5. A diszharmóniák meglátása és (újra harmonizálása) egyensúlyozása: új szép
ségek, új utak felé vezet. A művészet napjainkban alakul, változik, gyúródik.
Lehetnek hibái, tévedései azonban nincsenek: az akció döntő a Jövő kifejlődésében.

A szép definíciója nem örök. A változásban van a szépség, Minket arra ta
nítottak, hogy minden úgy jó, ahogy van. Rájöttünk a nagy tévedésre, és jo
gunk van a bálványok lecüffltésére. Új utakon járunk, van hitünk, mely bir
tosítia, hogy soha meg nem alkuszunk. Törhetetlenül hiszünk a művészetben,

melyet mi csinálunk. Azt mondják, hogy a közönség nem érti az új művészetet,

tehát az nem is lehet jó. Csak arról van SZÓ, hogy a déli éghajlaton előbb hajt
bimbót a tavasz, mint északon. A nagy tömeg nehezebben érik. Még olyan mű

vészet nem termett a földön, melyet ne értettek volna meg. Ezt is meg fogják
érteni, csak később tavaszodik.

Mináen új kísérlet a művészetben az egész univerzálisban feloldódik, ered
ményei megmaradnak a jövő számára;

Azon az úton járunk, mely a jövőben megoldja a nagy problémát; mely.. "
élet, az ember és művészet viszonyának nagy szintézisét eredményezi.
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Ha egy naturalista festményt kiviszünk a vaIóságba(mondjuk egy kertb'e) és
ott nézzük meg, észre kell vennünk, hogy a festmény a valóág közvetlen ha
tását nem bírja el. Formájával és színeível együtt megsemmisül. Szánalmas az
összehasonlítás: milyen a képen egy fa, és milyen élettel teljes a természetben.
A természet semmi formában nem túri arcának másolatát.

Ha 'egy elvontabb képpel tesszük meg ugyanezt a kísérletet, éSZi-e' kell ven
nünk, hogy az elvont forma kibírja a valóság ráhatását, E,gyszerúen azért, mert
két ellentétes törvényszerűség került egymással. szembe.

A naturalista' szobrokat ugyancsak tönkresilányítja a természet és a tér.
Azért pöffeszkednek emberfe'ettí méretekben, emeletes talapzatokon,. hogy tö
megükkel agitáljariak a valóság ítélete ellen. Az elvont szobor azonnal meg
találja helyét: beleilleszkedik a természetbe, mint odavaló ésf-orma és arányo
san kiegészítik egymást. Ugyanez vonatkozik az épületekre is. Csak a stílus
-építészet harmonikus a természettel. A stl1.ustalan épületek kétségbeejtő kérdő
jelek: mit keresünk mi itt a természetben? "=' Semmi közünk, és ha tudnának,
menekülnének a megsemmisülésbe. '

• • *

Ha a realizmus kérdésével foglalkozom, kiderül, hogy horizontális és verti-
kális irányban osztható. Felszínes és mélybehatolö;

A horizontális tagozódás: tematikus, romantikus, optikai, realizmusa objektív.
A vertikális tagozódás: szubjektív, intuitív és vizuális realizmus.
A művészet ranglétráján a legalacsonyabb a tematikus, a legmagasabb a

vizuá1.is realizmus.
Műalkotás. Közerthetó (művészet) nincs. ,
Egy műalkotás akkor érthető, ha a szemlélő esztétikaI állásfoglalása egyezik

egy. alkotó esztétikai állásfoglalásával. . -
Jobban kifejezve: ha a szemlélő viszonya a művészethez érielmi, az alkotóé

vizuális, a szemlélő részére már nem közérthető, mert az egyikhorizontálls,
a niásik vertikális beálIítású. .

Teljesen ki van zárva, hogy ha egy müvésznek az optikai látszatvalóság a
döntő képi forma, a művészettel intuitív viszonyban képzett szemlélő számára
érthetetlen, mert esztétikailag' élvezhetetlen mű előtt áll.

A realizmus többrétegűségét összevonni, oszthatatlan realízmussá sűrítení,

teljesen lehetetlen, mert a vertikális és horizontális realizmus változhatatlanul
ellentétes Irányúak.

Tévedés lenne azt hinni, hogy a közérthetőség az ábrázolás félre 'nem érthető

fogalmazásától függ. A fentiekból következik, hogy szövődményes, bonyolult, meg
levő és nem létező ténye~k egymásra hatása határozza meg a műalkotás és a
szemlélő viszonyát.

* • •

Az igazi müvész nem a képszerűségre törekszik, hanem művet alkot. A
képszerűség nem elegendő ahhoz, hogy műalkotás legyen: - a műalkotás szük
ségképpen magában foglalja a képszerűséget is.

Több nagyobb ~ kompozícíómból tanult tapasztalatok azt igazolják, hogy a
kép születésének önmagában kell megindulnia: tehát nem esetleg vázlatból. A·
vázlat az egész képelképzelés egységéból letör egy darabot. Minél több vázlatot
készítek, annál kevesebb marad meg az elképzelt képből. - Az elképzelés tisz
taságát a vásznon a 'megíndulástól a befejezésig meg kell őrizni úgy, hogy minden
felesleges külső eIókészülettólmentesítem. Az előkészülés belül történik és nem
kívül. A természet, a modell csak: a kezdésnél, vagy befejezésnél jöhet szóba,'
akkor is csak orientálódás végett. .

1935-38(1)

• • *

A rajz kevés eszközével lehet monumentális és nem kevésbé hatékony, mi..
a festmény. Mindenkiben megmozdul valami ősi ösztön, ha műalkotással talál
kozik. Érzi titokzatos vonzását; a művészet közelsége átmelegíti egész lényét.
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Következésképpen ha valaki a rajz varázslatos nyelvezetéhez hozzáfér, szenve
délyes gyűjtője 1ehet.

Természetesen rajz és rajz. között különbség van. Kétféle kategóriáról beszél
hetünk: önálló fogalmazású és tanulmányrajzról. Az önálló rajz szerkezetí fel
építése szigorúan komponált, tartalmában a formaelemek szintetikus összhangja
él, - tehát képi'igényekkel rendelkezik. A tanulmányrajz valamihez. készül, elő

készület egy kompozícióhoz, a kompozíciónak egy részlete, az egésznek töredéke
képi igényesség nélkül. Az egyik műalkotás, a másik vázlat egy alkotó munkához,
A két kategória különbsége nyilvánvaló értékkűlőnbség,

Fekete és fehér: mégis sokféle színességet asszociálnak. A formálás folya
mata a rajzokban kezdettől a befejezésig jelen van. A miivész tevékenysége a
fantázia segítségével míndíg más formában jelentkezik, nem ismétli önmagát.

Ai rajz lényegében a kihagyások művészete: tőmondatokban fejezi ki a rnon
danivalót. Ennek az ellenkezője a többrétü vonalrendszerbe foglalt szerkezetes
ritmusú rajzfogalmazás. AJZ. egyik kevés eszközzel, a másik a fantázia gazdagságá
val komponált.

A természet állandóan szabálytalanul formálódik: nem szimmetrikus, nem
párhuzamos, nem egyenes. Hasonló a rajzmúvészet is. Ha valaki a szabályosságót
erőszakolja, a dolgok szabálytalanságát rontja el.

A papíron egy vonal következménye a másik vonal; a kettóből alakul a har
madik és egymásból erednek a következők. Egyik forma alakítja, befolyásolja
a másik formát és így tovább. A vonalak és formák: elrendezése, kompozícióba
művelése a művész nagy feladata. A rajz transzponálása közben a vonalak, formák
nem maradnak eredeti helyükön. A művész állandóan beavatkozik; ami nincs
a helyén, annak keresi fix pontját, a dolgok összefüggésének rendjét. Minél tem
peramentumosabb a művész, annál erősebb beavatkozása, a rajzi elemek hullámzása.

A rajzi határozottság a belső, és külső gátlások elhárttásától függ. Az anyag
állandóan ellenáll, ennélfogva a művésznek is ellenállásban kell lennie~

'anyaggal szemben, hogy akarata alá kényszerítse. '
Az ellentétes vonalak hatása fokozódik, ha -a közelünkben levő vonalakkal

rezonálnak. Ha több rezenanelát sikerül létrehozni, hullámzásaik kimeríthetetlen
rajzi képzeteket alkotnak.

Minden vonalnak megvan a maga helye, de hogy hogyan kerülnek oda,
arról a művész nem tud számot adni: nem számításból, nem előre elgondolt
tudatossággal rendeződik a maga helyére. Az intuíció befolyásoija a kompozíció
teljesedését. Legfelsőbb fokon a rezonanciák finomsága vagy ereje teszik éret
té az összhangot.

A művész gondolatáramlása folytonos vizionálása a valóságnak. Belső vilá
gunk kapcsolatban van a külső világgal és mennél kiegyensúlyozottabb a kap
csolat, annál erősebben él bennünk az emlékezés.

Minden, ami születni készül, lassan érlelődik, élményekből. sokrétű átélé
sekből alakul; - ami maradandóvá válik bennünk, az a művészí tevék~nység
alapja. Nem vagyunk tudatában a pillanatnak, mikor vagyunk megtermékenyítve,
Az élmény észrevétlenül él bennünk. Később, vagy hosszú idő múlva az emléke
zés és fantázia segítségével az alkotó tevékenység folyamatában realizálódik.
Minden dologról annyiban van mondantvatönk," amennyiben azok az emlékezés
képzeteiben léteznek.

A fent elmondottak alapján bizonyítani kívántam, hogy a rajz igen komoly
miifaj, és nem kevesebb a festménynél.
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330


