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Kortársunk és irodal
mi életünk ma is ter
mékeny alkotója, L ő- 
r i n c  Péter nem keve
sebb>, mint fél évszázad
dal ezelőtt L á n g  Ár
pád néven jelentkezett 
az akkori folyóiratokban 
mint költő, mint kriti
kus és esztéta, tanul
mányíró és rzűfordító.

Az IDŐ ÉS MŰVÉ
SZET címmel itt közre
adott aktivista írásai a 
húszas évek avantgar- 
distáinak kibontakozása 
idején jelentek meg, s 
visszhangjuk sokáig zen
gett a mi szűkebb ha
zánk kultúr gócaiban is. 
Ez a kis gyűjtemény a 
maga nemében egyedül
álló érték az olvasó szá
mára, és egy kicsit ké
sei fölfedezés is, mert 
arról ad hírt, hogy iro
dalmi életünk akkori 
mívesei érzékeny memb
ránként felfokozott ér
deklődéssel fordultak az 
első világháború katak
lizmájából felocsúdó Eu
rópa új szellemi meg
nyilatkozásai felé.

Láng tanulmányaiból, 
vallomásaiból, napló
jegyzeteiből értesülünk 
a most »békésnek« ne
vezett években az ak
kori energiarobbantó 
vállalkozásokról. Az iro-
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ESZTÉTIKAI SKICCEK  
(1918—1920)

A  verseim . Szeretném, ha én- írtam 
volna őket, de nem én írtam. Az írta 
okét, aki szeretnék lenni s akiről né
ha (pillanatokig csupán) azt hiszem, 
hogy én vagyok. Pillanatokig olyankor 
az is vagyok! Az énem s az akamám- 
énem, ha néha összetalálkoznak, akkor 
megrögzítem őket, hogy legalább em
léke meglegyen ez életnek, ez egyesü
lésnek! Ezt ihletnek nevezik közönsé
gesen. Több ez annál! önmagára — 
találás! A valóság s a kitűzött cél 
egyesülése! Egy pillanatnyi célnálle- 
vés! Üigy látszik, minden alkotás egye
sülésből származik. Az én s az akar- 
nám-én pillanatnyi betűcsókos szeret
kezés! És az ihlet láza az egyesülés 
kéje!

Nem  minden írásmüvészet! De mű
vészi minden írás, hol az író önmagát 
fejezi ki a betűkben! Ahol a más éle
tét írva is meg: önmagát objektiválja! 
De ezt csak akkor teheti meg, ha mind 
ezek a mások benne élnek! És minél 
több egyéniség van az íróban, annál 
nagyobb művész!



Az így vérrel, ideggel megírott 
munkát lapozgatva, az olvasó beleéli 
magát az egyéniségbe, amelyben az író 
kiélte magát! De csak akkor, ha a mű
vész teljesen kiélte magát a betűkben!

Úgyhogy az írás után teljesen tisz
ta maradt, teljesen üres, mint előbb a 
papiros, mellyel most kicserélődött! De 
ha teljesen a paiplrra élte át magát, 
akkor az olvasó tiszta üressége életes 
alakokkal telik meg, akkor a papír s 
az olvasó fognak most kicserélődni.

Néha az olvasó egy írásnál úgy ér
zi, hogy ő itt a főhős! Átéli a főhős 
minden élményét. Nem kívülről, szem
lélve, de belső átéléssel. S ez a mű
vészet alsó foka! Néha, sokkal ritkáb
ban, az olvasó minden szereplő sze
mély életét átéli és tökéletes az illú
zió, hogy ő j ár-kel, cselekszik, s szinte 
előre tudja, hogy most ez a személy 
így fog cselekedni, mert hisz ismeri 
saját egyéniségét, amely a szereplő 
egyénisége: a kettő egy! S ez a kö
zépső fok!

És, még ritkábban, az olvasó azt 
érzi, hogy ő ezt már rég átélte — az 
összesek élményeit — s az az illúziója, 
hogy rég átélt élményeit éli át most 
újra és nemcsak átéli, de k i é l i ,  ki
fejezi, az az illúziója, hogy ő a szerző!

Ez a művészet felső foka! Itt a mű
vész úgy kifejezte magát, hogy egye
sül az olvasóval! És ezért tartom Dosz
tojevszkijt a legnagyobb művésznek!



Kétfajtájú az előadóművészet. Vagy 
megéléssel alakít valaki, vagy techni
kával:

A megélés a gyakori előadással 
technikává válik! Legművészibb az el
ső előadás!

A technikánál: a gyakoiú előadás 
javítja a technikát.

Ne csodálkozzatok, ha valaki az el
ső próbán művészit ad s az első elő
adáson már rosszabbat! A sok előadás 
rontja a művészt!

A sok előadás javítja a virtuózt!
önhipnózis. És ez az én egész esz

tétikám az egész expresszionisztikus 
magamadás bárkiben és bármiben: a? 
Én azonosítása a Mindennel és min
denkivel a művészi belehelyezésen és 
megélésen át.

Mindez talán nem is más, mint 
egyszerű autoszuggesztió, önhipnózis. 
És ez összefügg ismét a »többember
rel.« Az Én kettéválik s az egyik szug- 
gerálja a másikba azt, hogy ő nem ő, 
de ez és ez az ember. Saját képzeteit 
átviszi azért az épen most megélt em
berbe s így tesz mindenkit saját ma
gává! És így éli meg a más életét, de 
a más életét egyben önmagához_ido- 
mítva.

S ez a nyitja a művészeknek és 
tudománynak s egyúttal a művészet és 
tudomány líralságának. Ezért líra a tu
domány is!



Mindehhez esetleg érveket adhatna 
egy hipnózis, amely a más életébe he
lyezne át s ahol talán alkalmam vol
na a két állapot összehasonlítására! 
Mert ha nem is igaz, de érdekes és 
megéri!

Relativizmus. Mert ez sem abszolút. 
És fog még jönni más új abszolút. Elő
ször a dolgokban hittek. De megingott 
a hit s jöttek a relitivisták, a szofisták. 
De támadt Pláton s megalkotta a szel
lemek világát. S most ebben hittek. De 
a hit megingott. Jöttek az új relativis
ták a szofisták. Már a XVI. századtól 
kezdve. (Montaigne.) De támadt új hit. 
Az Énbe vetett hit. De ez is inog s 
itt vannak harmadszor a relativisták, 
kik ezt is megdöntik. Vajon mi lesz az 
új abszolút? És mit kell majd meg- 
dönteni?! Mert a relativizmus sem ab
szolút s jön még ezentúl is új!

A z igények kielégítéséért mindent
— csak nem az igényeket!

öngyilkosság. Egyik azt mondja: 
gyávaság és megfutás! Másik azt mond
ja: bátorság és szembenézés! Mindegy1 
Ez is, az is szubjektív és relatív!

Aki és amikor úgy érzi, hogy ő, és 
most tudna öngyilkos lenni, az azt 
mondja, hogy az öngyilkosság bátorság 
és szembenézés! — Hogy így ő bátor
nak és szembenézőnek hihesse magát! 
Mert erre a hitre van szüksége! Igaz, 
hogy legtöbbször csak ösztönösen, s ta
lán, ha valaki megmondaná neki, el



se hinné, vagy megdöbbenne és rájön
ne, hogy így van! — csak kifejezni 
nem tüdta! És aki és amikor úgy érzi, 
hogy ő és most nem tudna öngyilkos 
lenni, az azt mondja, hogy az öngyil
kosság gyávaság és megfutás, hogy így 
ő újból bátornak és szembenézőnek hi- 
hesse magát!

Talán ismeritek is már ezt! Mintha 
ez az első találkozás átka volna! Vagy 
néha áldása. Egy emberrel szemben 
mindig ugyanazok vagyunk még más 
körülmények között is. S az első mé
lyebb együttlét szinte végleg dönt a 
további együttélések hangjára is. Más
sal szemben lehetek egész más ember 
és szintén mindig. S aztán.. .

Teljes színpad. Művészi eszközök
kel, mégis csak egy a cél: egybepánto- 
zódni! Színész és közönség együvé, de 
egyúttal az univerzummal is: vagyis 
tömeghipnózis: a lelki-infekció hídján 
át a szuggesztió! Ez a cél itt is, mint 
mindenütt! Hiszen a gondolatok kicse
rélődése is csak ez! Es egészen mind
egy, hogy egy emberről vagy tízről 
vagy ezerről van-e szó. Mert egy em
ber is tömeg és egy embert is épp úgy 
lehet szuggerálni, mint a tömegeket: 
közönséges hipnózissal, éppúgy, mint 
tömegszuggesztiós eszközökkel, vagy 
művészi utakon is! Hiszen a hivatásos 
hipnotizőr sem más, mint tömegvezér, 
aki vagy hisz önmagában, vagy nem 
hisz, de tudatosan el tudja hitetni ha
talmát.

És mert ez a művészet célja, éppen 
azért egy művészi színielőadás után



szavalás, zeneszám titán szinte bűnnek 
minősítem a tapsot! Mert a kicserélt- 
ség, egybepántoltság művészi hatását 
kiszaggatja, esetleg teljesen szétron- 
gyolja!

Valami középszerű, vagy rossz dol
got már illik megtapsolni. Ebből hadd 
zökkenjen ki a néző, bár úgy sincs 
miből!

Mi a mi életünk?! Valahogy, valami 
kísérlet, ami csak arra jó, hogy meg
ismerésre váltsuk át. — Valami bele- 
vetés, belekapcsolódás, hogy minél 
előbb kiússzunk, félrevonuljunk! Vala
mi ajándék akarás és -méz- és élmény
gyűjtés a raktárba, amit aztán össze
sűrítve százszorosán ajándékozhassunk! 
Valami mentegetődzés, hogy mi is ott 
voltunk, s amikor magunkat adjuk, 
nem csak belső meghatározottságból, de 
az életből kapott rész szerint is: min
denki vagyunk!

Az élet a másodrangú, ami csak 
azért kell, hogy legyen mit művészetre 
átváltani! Másodrendű, hogy legyen 
megoldandó önproblémánk, amit a vi
lág problémájává téve, a világ számára 
oldjunk meg! A mi életünk szükséges 
híd, melyen rohanva járunk át a mű
vészethez. Hogy lehetőleg kevéssé le
gyünk a hídon! A mi életünk a híd, 
a válság a múltunk és jövőnk között.

KOMJÁTHY JENÓ

Feltörő, kilázadó nekiakarások! Még 
csak ő: előhírnök! Csak betűforradal
mára a tettnek. Harangozó ja élj övén-



dőnek: csak magára árasztva a tudatos 
akarat fényét — útmutatásnak szánva
— de csak glóriának!

Ez Komjáthy Jenő!
Babits akarta a betűkbe átcserélt 

életet kiemelni koporsójából. Nem si
került neki. Ma sem ismerik. A »Ho
mályból« költője homályba rekedt.

S míg Reviczkiék »ragyogtak egyre, 
s imádta őket mind a nép!«, addig neki 
azt mondta Reviczki: »Nem vagy költő, 
ereggy filozófusnak.«

Mintha már az Ady problémái lá- 
zítanák: »Vagyok fényember ködbe
bújva« mondja Ady és sokkal előbb 
már ő: »Ki fény vagyok, homályban 
éltem«.

Bilincsek abroncsolják: rohannia
kellene s egy helybe reked. De lázai és 
problémái ugyanazok, mint az Emberé. 
És írásaiban a kátyuba-rekedt Ember 
életét indítja.

Ráeszmél! Tudatossá válik benne az 
emberis-éggel — egy embersége. Tudja, 
hogy ő az univerzum! És saját testén 
át érzi lüktetni az Ember beidegzett 
futkosó lázú vérkeringését. Egy a vi
lággal!

S ez felnagyítja őt, felszázszorozza 
értékeit és szimbólumává avatja az em
beriségnek. önmaga előtt! Mert má
sok? Még nem érkeztünk el az Indu
láshoz !

»Rohanj a lelkek tengerébe,
Lelkem, te büszke nagy folyam«.



A cellás esztétikába aggott műfaj- 
kritikusok hamar elkészülnek akadé
miai ítéletükkel!

Lírikus, de filozofál! Senki! Zara- 
thusztra-epigon! Nietzsche formába 
verselője.

Zarathusztra utánzója! Másoló díj- 
nők! Talán érdemes lesz itt stációzni.

S itt egy muszka jut az eszembe. 
Tudományos előadást tartott, tört ma
gyarságával s így mutatták be a kö
zönségnek: »A testvéri anarkizmust
hirdeti. Tolstojánus!«

Mire a muszka:
»Nem vagyok Tolsztojánus. Elveáim 

az enyémek. S ha Tolsztoj már hason
lókat, vagy akár ugyanezeket is hir
dette s ha én éppen ismerem is Tolsz
tojt — nem vettem volna át az ő ta
nításait, ha bennem nem éltek volna 
már azok előbb is, ha mindez nem 
volna az én életem! Nem másolás ez, 
hanem két ugyanolyan megalkotottsá- 
gú ember találkozása.

És eszembe jut egy fiatal író: Kip- 
per Ila, ki valahogy így formálta sza
vakba előttem önesztétikáját:

»Az író számára pedig nem témák 
és nem problémák vannak, hanem egy 
téma és egy probléma: saját maga! 
És ahány változatnak van beleépítve 
a gerince, annyit párnáz ki eleven hús
sal emberré.«

Aki ismeri Weiningert, rögtön látja 
a hasonlóságot. De Ripper Ila nem is
meri Weiningert. ö  is Weininger-má- 
soló?!



Másról van itt szó! Nem másolás 
ez! De valahogy egybepántozottság az 
emberiséggel. Az emberiségben homá
lyosan élő, tudat alatt erjedő élmények 
egy valakiben tudatossá ért felfokozó
dása. És ha ez a kiélés tendenciájával 
forrong valakiben: éppen ez teszi mű
vésszé! Még akkor is, ha egyszerre 
több emberben pattan tudatossá a kor!

Komjáthy nem Nietzsche-másoló, 
habár szerette is Zarathusztrát. Sze
rette. Mert magáira talált benne. De 
Schopenhauert is ismerte, mégsem 
»utánozta«, mert ez nem ő volt.

És még fel fog támadná.
»Kitör a sír kaján öléből.
Megdicsőül, mit összetörsz.«

(1920)

BABITS 

I.

Minden művésznek megvan a maga 
esztétikája s az ő alkotásait csak esze
rint lehet elbírálni! És soha sem egy 
másik esztétikának szintén lírai, de 
általánosított elvei alapján!

Babitsnak is megvan a maga egyéni 
felfogása. És bár az enyém nem az,
— Babitsot aszerint fogom tárgyalni.

Babits esztétikája nem a »szép«-et 
veszi alapul. A művészit a nem művé
szitől az »expressió« választja el. Mi 
a Babits expressió ja? A kifejezés, a 
teljes adás szemben a »formulá«-val, 
mely csak felületesen adja a kifeje-



zendőt. Az expressió szó csak egy ál
lapothoz illik. »Egyszeri«, »odaillő«, de 
»csak oda illő« szó! Az expressió a 
formába szökkent benső. Mint a nö
vény is a formába objektiválódott ké
mia. így az irodalom konkrétebb és 
magasa'bbrendű a pszichológiánál. De 
Babits kihangsúlyozza, hogy az ex
pressió nem a szóra és nem a stílusra 
vonatkozik.

Nagyon kihangsúlyozza! Ügy lát
szik szüksége van erre, mert saját ma
gát akarja meggyőzni vele! Mert érzi. 
hogy alkotásai az ellenkezőt érvelik.

És most gondoljunk csak a Babits- 
versekre. Valami bámulatos szó mu
zsika csengése ringat el és nem tudok 
nem mosolyogni:

»Öh, kancsók kincse, kincsek kan
csó ja: csókedény!« Egyik versét vala
hogy így kezdi:

»Ezek hideg szonettek!« Igen! Ezek 
mind hideg szonettek! És ezekben az 
expressió igenis a szavakba, a stílus
ba elevenült!

Egyik versét Arany Jánoshoz me
nekül. Megzavarták a szegény verse- 
lőt, mert a mai embernek »festett vér
zés« kell, nem »takart seb.«

Babits nem expressív, csak lehal- 
kítottan adja magát! C irtózik a fér
fi atlanságtól. ö  nem ordít, ha fáj — 
csak halkan sóhajt. De ha ez férfiat- 
lan, akkor mért sóhajt? Akkor mért 
nem hallgatja el némán a fájdalmát!

ö  nem fest vérzést a testére! Nincs 
is rá szüksége, mert hiszen vannak



igazi sebei! Eltakarja őket! Mert csak 
póz a sebmutogatás!

De ha eltakarja a sebeit — akkor 
mért mondja meg, hogy vannak se
bei?! Hogy vannak neki ás! Csak ő — 
nem akar pózolni és eltakarja!

De hisz ezzel újból feltakarta!
És ezzel Babits még inkább pózol, 

mint a »vérzést festők.«
Babits tetszeleg magának a lehal- 

kítottságával!
Babits — pozőr!

II.
Babitsnak tehát megvan a maga 

tudatosan formába objektivált művé
szeti látása. Ez a megismerés azonban 
a saját verseit nem fedi, de leleplezi.

Mégis Babits saját esztétikája sze
rint bírálja el más művészek alkotá
sait is.

És ezek a kritikái valahogy megint 
furcsán farkasszemezik esztétikai meg
állapításait.

Beszélik róla, (lehet, hogy nem 
igaz!), hogy a megbírálás céljából eléje 
tett verskötetet a közepén felüti s egy 
verset a közepén kezdve el, ha techni
kai hibát lát benne, félreteszi s pár 
sor alapján formálja meg ítéletét.

Egy tehetséges fiatal költőt bírál
ván, ezeket írja: »ritmusos rímes pró
zája.«

Babits előtt még a ritmus nem avat 
írást verssé! Neki mérték kell! Mert 
különben: »ritmusos rímes próza!«



’ Szegény fiatal tehetség! Micsoda na- 
ívság! Mért nem kérdezte meg előbb 
Babitsot s ő megmondta volna neki: 
Versírás előtt vonalzót és körzőt végy 
a kezedbe s Á-B sorokat írj. egymás 
alá, hogy ne lehessenek egyes soraid 
öles hosszúak, miig a közbeeső sorok 
csak két szavasak! Mert nem ritmus, 
de mérték kell a versbe!

Babitsban még nem vált tudatossá 
az, hogy a ritmus nem külső akarás 
eredménye, hanem a vérkeringés és 
idegek éppakkori hullámzásának pa
pírra elevenítése!

Még nem figyelte meg a lázas em
ber fel-alá sétáját, mely hol hosszabb, 
hol rövidebb, hol gyorsabb, hol lassúbb 
tempójú: s a láz vér és ideghullámzá
sának járásba átélt mozgásritmusa!

Még nem tudja, hogy épp arról van 
szó, hogy az épp akkori vér és ideg- 
hullámzásától szabadulni akaró ember 
(mert hisz azért járkál, mert szaba
dulni akar tőle) vagy járásba vagy 
írásba éli át benső ritmusát! Hogy a 
mozgás vagy betűritmus ugyanaz egy 
állapotban: nem *kimért, de bensőleg 
meghatározott! És a mérték? Lehet 
nem kimért, há a vér és ideghullám
zás ritmusa állandó tempójú.

De a mérték nagyon sokszor a hul- 
lámtalan idegritmustalanság takarója, 
mástól lopott ritmus.

És miközben Babits, esztétikai elő
adásában »komoly tudományt« s nem 
»irodalmi csemegét« akarván nyújtani, 
valami megmosolyogni való fontosnak



tartással ügyel arra, hogy csak »egy
szeri« szavakat mondjon, ösztönösen 
sejti, hogy ezek az ellentmondások az 
ő sebei, amelyek nyugtalanítják s fél
tő gonddal takargatja őket!

(1920)

PELADAN

»Miért tekintette két lény a maga 
létezését kizárólagosnak és egyedülinek 
és miért nem szentelt többé semmi fi
gyelmet a világegyetemnek? Hogy ke
letkezett ez a felfogásbeli ellentét, 
meddig tartott és minő körülmények 
között? Ez az egyetlen kimeríthetetlen 
téma.« (Una cum unó.)

A gyöngyözőszavú Peladan írja ezt 
és az ő kimeríthetetlen témája ez!

A világ? Belevész a két ember egy
mást látásába és csak egymást látásá
ba! És ha megjelenik, csak az ő lá
tásukon át és csak azért, hogy az egy
mást lándzsázó szemsugarak poharát 
összetörje!

Csak kettő van és egymás számára 
és még inkább önmaguk számára!

önmagukba belerészegült emberek, 
akik nem fogadnak el, csak adnak, 
hogy önmaguknak adhassanak. De 
csak akkor, amikor akarnak, amikor 
szükségét érzik. Mikor beáll bennük a 
hiány s csak úgy tölthetik ki, ha ad
nak.

Hiába kapnak, az a várást nem szö
gezi koporsóba. Nincs rájuk hatással 
a másik: »Az nem fekszik senkinek



hatalmában, engem csak saját gondo
lataim csábíthatnak el« — mondja Co
lette, az »Una«, s mondja rajta keresz
tül Peladan, az »unus«.

Mert saját magába temetkezik és 
ha nem is -hat a világra, a világ sem 
hat ő rá.

ö  »unus«, ő egy s kizárólagosnak 
értékeli a maga létezését!

Peladan tudja, hogy ez a kimerít
hetetlen téma: neki kimeríthetetlen; 
mert ez az élete.

S lepergeti a realitás quarcából fi
nommá homokszemezett, átélt aforiz
mákban.

Aztán jön az Élet s a Zuhanás. Fel
zúg a külvilág s nemcsak Eragny a 
művész, nemcsak Colette a szépség, de 
az esztéta Gouvenel ás Peladan életén 
át szólal meg: »A szerelem rettenetes 
lehet s szerencsét kívánok magamnak, 
hogy nem ismertem e szenvedélyt.« A 
makrokozmosz mindig rácáfol a mi
krokozmoszra. Legalábbis a Peladan 
életén át világra tragédiásodott láng
ész és szépségeknél. Mert ha két em
ber önmagába — és egymásba feled- 
kezése a témája, ez a téma, mindig 
egyesül a másik örök kimeríthetetlen- 
nel: a művészet és szerelem vagy ta
lán inkább a lángész és szépség prob
lémájával.

Regényeinek tulajdonképpen csak 
két igazi, fontos szereplője van. A két 
szerető: a művész és a nő, a szépség.

A többi az alig szóhoz jutó külvi
lág. A disszonáncia, az életzúgás, a



csöndbeszakadt pörölycsapás, mely lu- 
oiferes entellektüel-gúnnyal tagadja az 
egymásbaegészülés lehetőségét, tagad
ja a mámort, a lángészt, a művészetet, 
a szépséget.

Ez már nem Peladan! Ez a Pela- 
dantól elkívánt mai élet, mely elől jó 
volna begubózni, de nem lehet!

A lángelméjű komponista, a »Min
denható Arany« megalkotója, a meg
élhetéséért prostituálni akarja magát
— és hiába! Nem tudja magát prosti
tuálni, nem tud divatos valcereket ki
izzadni! De kell! Mert nem akarja, 
hogy a szépség, két gyermekének any
ja, tegye ezt meg! De a nő láng-észt 
becsüli többre s önmagát akarja pros
tituálni.

Megteszi: minden idegének, ellen- 
csatájának gigászi leküzdésével — de 
belehal. A művész beleőrül s íme el
fogadják a »Mindenható Arany« ope
rát — s egy megőrült zseni királyt 
játszik a bolondok házában.

Művészet? Szerelem? Lángész? 
Szépség? Aranyak és prostitúció az 
élet!

S ez az iszonyú ellentét! A szem- 
behelyezkedés a Renddel, a Disszonan
ciával, a begubódzás a bent egyedüli 
Harmóniába! Mégis!! Hogy lehet? »Mi
ért tekintette két lény a maga léte
zését kizárólagosnak és miért nem 
szentelt többé figyelmet a világegye
temnek? Hogy keletkezett? Meddig 
tartott!?«

Peladant nálunk alig ismerik. Né
metországban Emil Schering egész éle



tét neki és Stiindbergnek (szerinte a 
»francia Strindberg« és a »svéd Pela
dan«) szentelte s minden munkáját le
fordította! Egy élet Strindberggel és 
Peladannal!

Megéri!
(1920)

DOSZTOJEVSZKIJT

ünnepük Oroszországban, akiről Bran- 
des azt állapítja meg, hogy tipikusan 
orosz író: az orosz optimista. A mai 
Oroszország is lehet tipikusan orosz, 
de tipikusan internacionális és nagy 
művészében az univerzális embert ün
nepli.

Tolsztoj Leó, a talán legszigorúbb 
kritikus, aki a saját írásai közül csak 
két kis elbeszélést mond művészinek, 
az univerzalitás, az érzések egyetemes
ségének esztétikai kritériuma alapján 
Dosztojevszkijt állítja oda a leginkább 
művészembernek és határozott vélemé
nye szerint Dosztojevszkij minden írá
sa univerzális és így művészi.

Igaz, Tolsztoj univerzalitása oly 
szűkkörű volt, hogy még 1898-ban is 
az egész impresszionista művészetet 
csak érthetetlenkedésnek tudta dekla
rálni, de univerzitás-elméletével az 
volt mégis az esztétikában, ami Dosz
tojevszkij a regényírásban, az új, az 
impresszionizmuson túli művészet el
ső és még nem tudatos megalkotója.

Tolsztoj és Dosztojevszkij nélkül 
nem jön egyrészt Weininger, nem jön 
Bemard Shaw és Arcübasev és nem



jönnek az expresszionisták. Jöttek vol
na, de előbb más emberben kellett 
volna kitermelődni egy Dosztojevszkij - 
ekvivalensnek.

Rágondolva eszembe jut néhány 
sor, amit két évvel ezelőtt írtam nap
lómba : »Belemerülök Dosztojevszkij
lelkivilágába. És átélem belső idegre- 
megéses élettel minden alakjának éle
tét. De mégis úgy érezve, hogy én ezt 
már rég átéltem egyszer s most nem 
át-, de újraélem és kiélem, kifejezem
— úgy érzem, hogy én vagyok a szer
ző. Talán én is írtam mindezt. Ér
dekes s mégsem én írtam, pedig én 
is megírhattam volna.«

Ez a pár sor A  félkegyelmű kri
tikája, de kritikája egyúttal Doszto
jevszkij egész művészetének. Bárme
lyik regényét vegyük elő, a Raszkol- 
nyikovot, A z író naplóját, a Halottas 
ház emlékiratait, ugyanis eggyé ková- 
csolódunk, mint a 200 fokos izzású 
vasrudak, nem a regény főhősével, 
nem a regény összes szereplőivel, de 
a művész Dosztojevszkijjel. Minden 
emberében magát <adja, mert ő maga 
sok jellemű! Ezt a sok jellemet éli ki 
regényalakjaiban (ha már életében 
nem élhette mind ki (de oly szuggesz- 
tív teljességgel, hogy egyrészt kárpó
tolta ez életének csak féligélósét, más
részt viszont minden olvasót magába 
olvaszt. A  félkegyelmű (ezt a regé
nyét szeretem legjobban. Pardon!: ob
jektíve: ezt a regényét tartom legmű- 
vészibbnek!) bármely olvasója magát



fogja látni a félkegyelműben, de ma
gát az erőszakos milliomos — legény
ben, de Nasztaszjában vagy bármely 
férfi és női alak jellemében is magá
ra ismer, holott nem az ő jelleme az, 
de az íróé.

Dosztojevszkij lírát ad mindenütt, 
de amikor magát adja, adja az uni
verzumot és mikor önpszichológiát ad, 
ad pszichológiát és szociológiát is. Ma
gát adja, de adja az univerzumot, mert 
őmaga az egész univerzum s az ő for
radalmas nyugtalansága a kozmosz 
válsága is.

Mindez még nem vált benne tuda
tossá, nem entellektüell, csak művész 
volt, de mint alkotó — univerzális for
radalmár (=  művész) a legnagyobb.

Utána jött Weininger, aki az ő 
pszichológiáját magához szíva, adhat
ta tudatosan az új pszichológiát és 
esztétikát és jöttek az expresszionis
ták, akik tudatosan adják énjükön át 
a — mindent!

De amint a piktűrában nem az 
expresszionisták a piktúra forradalmá
rai és az alkotók, de Cézanne és Hod- 
ler, akik ugyan nem voltak a sablo
nos értelemben vett forradalmárok, 
úgy az irodalomban is Dosztojevszkij 
az alkotó zseni, aki még mint tudat
alatti lírát adja azt, amit utódai már 
tudatosan és célosan adnak.

És ezért művész Dosztojevszkij még 
ma is!

(1921)



ÉLETKÉRDÉS

(Párbeszéd)

— A hetéra steril: fizikai megal- 
kotottsága és idegzetének differenci
áltsága az adásra s nem a befogadás
ra 'haj lamos.

— Hát én előttem más a hetéra. 
Nem ellenpólusa az anyának. A heté
ra lehet akár anya is. Ma a legérté
kesebb asszonyi típus. Mert az adás
ban fejezi ki a világgal egy-ember- 
ségét Ad nemileg és szellemileg és 
mindig önmagát adja. Jutalma már az 
adásban van. Aszpázia a szimbóluma. 
És inkább szociológiai fogalom. Mert 
nem prostituálja magát. Nem feleség 
és nem ringyó; nem eltartásáért és 
nem kitartásáért lesz a férfié. A leg
több ringyó nem -hetéra és szíveseb
ben lenne feleség és anya — ha sorsa 
engedné! De mindez Weiningerre em
lékeztet és mosolyognom kell!

— Pedig nagyon komoly kérdés!
— Igen s éppen azért lemosolyogni 

való! Mert felveszi az ellenpólusokat 
s ezeket teszi problematikussá, holott 
maga is elismeri, hogy ezeknek keve
redése a realitás. Külön minden nő
ben, férfiban megállapítani a keverés 
arányát, minőségét. Hogy Weininger 
szavával éljek: karakterológiát adni. 
Ezt érdemli meg a kérdés komolysá
ga és mosolyognom kell Weiningeren.



— Pedig éppen ő bizonyította be a 
probléma iszonyú komolyságát. Mert 
ez a probléma az élete volt. S az éle
tét akarta 'benne megoldani és nem 
tudott teljesülni. Nem tudta az egy- 
irányúságba felküzdend magát. És ön
gyilkos lett! Mert nem teljesedett. És 
a könyve utolsó fejezete már az ön- 
gyilkosság !

— Igen, mert nem tudott élni! És 
nem tudta, hogy az élet örökös válság!

— Hogy nincs megállás!: csak meg
állók vannak! Hogy a megálló, a vá
rás megszűnte: új utak, új várások át
élésére szóló pihenő! Hogy nincs vég 
és végleges megoldás! Csak ideiglenes! 
Az egyén életében és a korok, az em
beriség életében sem!

— De pillanatnyilag és nem meg
állásnak, csak megállónak sem tudta 
egysíkra helyezni életét!

— Igen! Még írás közben: pillanat
ra sem, az iszonyú betű vonagló tán
cában: még a most igaz megélt hitét 
sem tudta kiverekedni magának a láz
ból: a megállóhoz sem tudott elérkez
ni. És ez tragikus! A kételkedés, a hit 
hiánya már az úton! Mert a megálló
nál már mindig ott a kétely! De az 
útra hit nélkül indulni nem lehet! Ez 
egyénieknél és koroknál is iszonyú! A 
passzivitást, a ritmustalanságot okozza. 
De koroknál a kétely sohasem kelet
kezik az úton! Csak a megállónál! És 
ez helyes és szükséges, mert nem ha
lálos megállást, de új utakra indulást 
eredményez! így szökik életbe a rit



mus! Az élet, a disszonancia komoly
sága vonalán!

— De a kétely, a hitnélküliség med
dő! És nem elégséges a most, az út 
pillanat-hite!

— Az örökös hit: dogma és ezál
tal terméketlen! A hit csak az útra 
szól! A megálló kételye a gondolaton 
át új hitbe erősödik! Csak az útra 
szóló hit alkot!

— És Weininger?!
— Egy még mélyebb életkérdés tra-

gédiázta koporsóba! A férfi az abszo
lút tökéletesség, a zseni, az univer
zummal, világgal-egy-ember, akiit meg
ír: ez az ő akarnám-énje! Ebben ma
gát akarja kiélni! Stirner írás közben 
csakugyan az egyetlen volt. Nietzsche 
írás közben csakugyan magát adta Za- 
rathustrában: aiki csak akart lenni!
Weininger írás közben sem volt cél
nál!

— S jaj annak, ki a cél hite nélkül 
indul!

— Mert minden felkohózott várása 
az »a férfi« volt! Félbehagyottságoké 
volt az élete: fél rombolások és fél al
kotás. S ő csak alkotni akart, és csak 
adni, de teljesen! Hiszen mindenki az 
akarnám-én j ét teszi meg istenévé. Mert 
isten nem az egész, de a rész! Az én 
összetettségének egy kimetszett cikke
lye, melyet hegemónnak akarunk meg
tenni a bent-emberek csatáját. . .  Mely 
egy-emberhez akarjuk idomítaná az



összeseket. És így alakulnak ki a lí
rai, a vallásalkotások!

— De Weininger pillanatra sem 
volt célnál. Írás közben is harctér volt
— győztes nélkül! S így született meg 
az elmélete! Van az abszolút férfi 
(akarnám-én) s az ellenpólus, az ab
szolút nő, aki maga a tökéletlenség. 
De a valóságban nincs meg egyik sem! 
Csak a kettő keveredése! És itt iszo
nyúan kegyetlen tudatossággal végez 
önmagával! Itt az igazi öngyilkosság! 
Később tényleg öngyilkos is lett, de ez 
a fájóbb, a kegyetlenebb, mert itt nem 
az Egészet, de a Részt, az istent, az 
akamám-énjét végzi ki. Mert benne 
is sok van a nőből.

— És akkor mást próbál, még nem 
adja fel a harcot! Üj ellentipusokat 
állít fel! Az »árja« lesz az akarnám- 
én az abszolút tökéletesség, az uni
verzális alkotó zseni, s az »a zsidó« a 
másik véglet! Hiába! Következik a 
második irtóztató önleszámolás. A va
lóságban minden árjában van valami 
a zsidóból és fordítva!

— És esztétikája: Az univerzálitás, 
ahol a zseni mindenkiben magát adja, 
mert ő mindenlkii! Hiába! Harmadszori 
öngyilkosság! Dosztojevszkij magát ad
ja a gyilkosban, mert ő a gyilkos! S 
hogy tényleg még sem gyilkolt?! Azért 
nem, mert nemcsak gyilkos, de több. 
de más is; hiszen a meggyilkoltban is 
magát írja le. Nem lehetett igazi gyil
kos, mert több-ember volt s a sok em-



bér ellensúlyozta egymást! íme! Üjból 
a bent-emberek keveredése és harca 
— újból győztes nélkül!

— De a negyedik: a csak »a nőre« 
vonatkozó megállapítás?!

— Ez már csak narkotikum a fá
radt, bomlott idegekre! Más téren foly
tatása eddigi elméletének. Már nem 
életkérdés és nem líra!

— Weininger tehát nem volt »a 
férfi«? Hanem kevert! És így talán 
homoszexuális?!

— Lehet! Most így látom, de lehet, 
hogy nem így volt. Aszlányi határo
zottan homoszexuálisnak tartja. Gá
bor Andor tagadja, mert szerinte erős 
nemi életét csak nőkkel bonyolította 
le. De ha mindkettőt ténynek vesz- 
szük: ez újból a bent-emberek harca 
mellett szól. Homoszexuális hajlamú, 
de ő csak férfi akar lenni, s hogy ön
magát is meggyőzze róla, csak nőkkel 
folytatja a nemi érintkezést. Hiába! A 
hajlamok maradnak s ez a negyedik 
öngyilkosság, amit aztán követett a 
revolvergolyó!

— S mindez szép így, de el is higy- 
gyem?!

— Ne hidd! Most így látom! S ta
lán nem is Weininger volt itt a fon
tos, de én! Mert itt újból és én is 
lírát adtam s a magam líráját rönt
geneztem az ő életébe!

(1921)



A VAS ESZTÉTIKÁJA

i.

Bresztovszky Ernő (Művésznyomor 
és művészgőg) írta ezeket. „Mikor fel
jöttem Pestre, még előttem a lovas- 
kocsi volt a szép. Lassanként azonban 
a villamosban és az autóban is kezd
tem szépséget felfedezni. Egyszer a 
kis fiam egy lovaskocsit látva, így 
szólt: »Apám, mi az ott elől? Minek 
az? Az csúnya«”

Már nem a ló és vadászkutya, nem 
a hold s <a lány kibontott haja, nem 
a várkastély a szépek!

Jött a vas, a gyár, a gép s átala
kította a művészetet is!

A villamos és az autó lettek szé
pek, a bérpaloták, a villamos ívlámpa.

Eljött a vas esztétikája. De a vi
dékre még nem tört be a villamosság! 
A vidék még megbámulja a kutya 
ugatta holdat, a pusztán vágtató lo
vast, a kék szalagot a szende lány 
szőke hajában, aki pirulva simul ked
vese vállára, megcsodálja a huszárt és 
a szenvedélyes vadászt és a hold sá
padt sugarait is.

A vidékre még nem tört be a vil
lamosság és Wolfner még mondhatja 
ezeket: »Hallja, Herczeg úr! Egy jó
regényre van szükségem — vidékre!«

II.
Azért még most is festenek lovat. 

De a Meštrović (horvát szobrász, Ro-



din tanítványa) lovának egyes tagjai 
le vannak törve, a ló el van torzítva! 
Még látszik rajta, (hogy ió. De nem 
az a cél! Lehetne az akármi más! És 
a címe: Erő!

Boccioni (olasz futurista) lován már 
a ló sincs sehol. Csigásán pördülő ru
galmas erővonalakat lát a szem. Sá
vosan karikázó gyűrűzések, miknek 
hatása a visszapattantó erő! És címe: 
Rugalmasság!

Mert már nem a villamos, nem az 
autó, nem a bérpalota és nem a vil
lamos ívlámpa a szép!

De itt a vas, a szén, a libabőrzés, 
az erő! Nem maguk ezek a dolgok, de 
a bennük rejlő kohézió, villamosság, 
gravitáció! Vagy nem is ezek az erők, 
de ezen erőknek a működése. A moz
gás, a rugalmasság, a lendület!

És ugyanígy alakult át az ember!

III.
£s így jut szerephez az idő!
Három ember áll a művészet terén 

szemben egymással!
Három nemzedék!
Az egyik még mit sem tud az idő

ről!
Örök-abszolút emberek ezek, akik 

bármikor élhetnek, nem tudnak az idő
ről, rájuk az idő nem hat. Jók vagy 
rosszak, mert hisznek a jóban, s a 
rosszban s még nem tudják, hogy »nincs 
bűn, csak visszaesés a régi világné
zetekbe.« (Nagy Sándor) Nem tudhat



ják, mert ez már az idő fogalmát fák- 
lyázná fel bennük. Ezefk az emberek 
»jellemek« és »jellem telenék«, mert 
nem tudják még, hogy a »jellemtelen« 
is jellem, hogy neki épp ez a jellem
zője! Erkölcsösek vagy erkölcstelenek, 
mert még hisznek az erkölcsben és 
számukra így van erkölcs. Még az er
kölcstelenek is hiszik és így ezek szá
mára is van erkölcs, csak épp ők vét
keznek ellene s ez a tragédiájuk. A 
hit! Mert így nem válhatnak erkölcs 
nélküliekké, csak erkölcstelenné! És 
hiszik és keresik a boldogságot és bol
dogtalanok, mert nem tudják még, 
hogy nincs!

Ezek az emberek a »valamikor« 
emberei. Ezek, akkor élő, időbe kap
csolódott, a korra jellemző emberek 
voltak, de máig felvánszorogva — le- 
szürííültek.

Az ilyen embertípusokat kitermelő 
és bennük önmagukat adó írók a »va
lamikor« művészei voltaik — de máig 
felvánszorogva — leszürkültek. De 
szükség van rájoik a még ma is »va
lamikort« élő olvasók szempontjából. 
Ez a tegnapelőtt világnézete és ebben 
találkoznak »-művész« és bámulója. A 
vidék és aki ír a vidéknek!

IV.
A következő nemzedék emberénél 

már szóhoz jut az idő.
De az időtlenség formájában. Az 

előbbiek időnélküliek voltak, nem tud
tak az időről. Ezek ismerik az időt,



de nem tudnak belekapcsolódni! Pe
dig ismerik, éráik, tudják. Hiszik az 
időt, látják — mégsem!

S ezért fáj nekik az idő, az óra
ütés. Beletörnek az idő küllős kere
kébe!

És ez a tragédiájuk!
A hit! Mert minden más hittől 

megmenekültek. És most semmi előt
tük, amit már le nem borzongtak vol
na magukról. Csak az idő hite maradt 
meg s ezt nem tudják megmarkolva 
szolgájukká alázni. Ez a hit görnyeszti 
őket fölülállóan.

Vágyón néznek fel rá! Szeretnék! 
De nem lehet! Várnak. Panaszkodnak, 
szomorúak. Nem tudják, hogy miért, 
mire, mit várnak?! Csak hiszik, hogy 
eljön! Remegve, ösztönös sejtéssel, 
hisztériásán kifinomult idegvonaglásos 
élettel — és belesüppednek a mámor 
panaszos, tétlen siránkozásába!

Az évek jönnek, jönnek, ők sápa- 
doznak. Fáradtak, betegek, sóhajtoz
nak s minden kis külhatást szívesen 
üdvözölnek egy kis pihenőre! Minden 
illat, szín, fény, vonal csillogó ritmi- 
kává pompásodik fel lomha, átmenet
től irtózó, időtlen betegekbe! Csak be
felé néznek. S a befelé nézésben so
hasem találnak rá arra, amit várnak. 
Nem tudják, hogy az idő a cselekvé
sek ritmusa, s a befelé-életben, gon
dolkodásban megszűnik az idő. De ha 
tudatossá válik is ez előttük, hiába 
szeretnének — nem tudnak tenni.



És ez még inkább beleborzong sá
padt vérükbe!

Ezek az emberek a viharelötti vi
lágnézet emberei! A viharelőtti passzi
vitás betűrágott időtlenjei!

A passzívak! A holnapvárók! A hol
naptól az örömöt, a kacajt, a tettet, a 
mozgást, a cselekvések ritmusát — az 
időbe kapcsolódást várók, remélők és 
érte siránkozók!

A passzívak!
A tenni nem tudók!
És a művészi önmagukat adják 

ezekben az emberekben!
De önmagukon át egész korukat, 

egész világukat! Univerzálisan — 
egyek, ugyanolyan meghatározottságú
ak koruk embereivel!

Bár magukat adják — adják a 
Mindent!

Ha talán nem is tudnak erről min
dig!

Ezek a tegnap művészei!
Ma?
Pityergő epigónjai a tegnapnak.

V.
S ezzel elérkeztünk a ma nemze

dékéhez.
A ma embere már odaugrik az idő

nek, belekapcsolódik. A tegnapelőtt 
idő nélküli, a tegnap időtlen; a ma em
bere részére megvan oldva az idő prob
lémája.



Teljesen belékovácsolódott! A ket
tő együtt összefoncsorozva, rezultánsul 
adja az erőt!

Az időtlenség passzivitása helyére 
az idd aktivitása: a mozgás, a ritmus 
dobogott fel akart tudatos életté!

A vas, az érc, a kohézió, a villa
mosság, a gravitáció benne legyökerez
nek, préselt, túlfűtött akarásokká rü
gyeznek!

Itt az erő emíbere! A tegnapi em
berben is volt erő; de ez a potenciá
lis energia volt. Egy helybe rekedt, 
mert hiányzott a kívülről jövő lendü
let, az indulás!

Mert rájuk nehezedett a tehetetlen
ség törvénye! A ma embere már a be
lülről kilombos odó akarat erejével len
dületbe dobja magát! Energiáját akar
va, tudatosan kinetikai, mozgásbeli 
energiává rugózza. Tudja, hogy a vá
rás időtlensége meddő! Hogy a hol
napot nem várni kell! De máivá kény
szeríteni a tetten át! Tudja, hogy any- 
nyi joga az élet komoly kacajához, 
amennyit kiküzd magának!

Hogy jogos a meddőn síró szenve
dése — mindaddig, amíg meg nem 
szerzi az örömhöz való jogát! Tettel! 
A mozgás, az idő, a tett, a kacaj ki- 
küzdése a léha sírással szemben — ez 
a ma emberének élete!

A ma embere az aktivitásé!
S ezt az embert magukból papírra 

elevenítők benne önmagukat adják! 
Mert egyesültek a mai korral, a mai 
emberekkel, a ma erőivel!



De már tudatosan! Mert két legjel
lemzőbb tulajdonságuk —: az akarat 
és a tudás!

ök  már tudatosan mondják:
»Ez vagyok: én! Vagy így is mond

hatnám: A Minden!« (Kassák)
És ezt hiába nem vesszük tudomá

sul! Hiába mosolyogjuk le és hiába 
ócsárol juk!

A nyáron sétálva hirtelen megállí
tott egy trafik kirakata. Odafordultam 
társamhoz:

— Látod? Nos?
— Igazad van!
És eszembe jutottak valakinek (ta

lán G. Apollinaire) szavai: »Nem ér
demes ócsárolni a művészetet, mert a 
jövő embere ezek után és ilyennek fog 
minket megismerni! És miért nevet
nék ki a jövő ember képzetében élő 
saját magukat?«

— Már a divatlapok, amint látod, 
kubista kópékét hoznak címlapjukon. 
Lehet, hogy nem tudatosan, de aka
ratlanul. Lehet, hogy épp olyan most 
a divat. De ez akkor még inkább szól 
mellettem. Nem veszíilk észre, lemoso
lyogják, támadják a ma művészetét és 
közben a divat s a divatlap s az ezen 
ruhát lekapó fénykép is kubista már! 
S a jövő embere ilyennek fog látni 
minket!

Egy vidéki 18 éves kislánnyal be
széltem. Még a naturalizmust sem is
merte s csak úgy, minden tanulság 
nélkül, próbált rajzolgatni. S ezeket 
mondta:



— Hallod! Van egy problémám és 
nem tudom megcsinálni. Le akarom 
rajzolni a szelet. De nem fák és más 
tárgyak segítségével. Pusztán a szelet 
a térben, a szél mozgását, kavargá
sát, a zúgást, az erőt benne, úgy amint 
az bennem él!

Kis naív vidéki lányka volt. Nem 
ismerte a naturalizmus szó értelmét 
sem, és futurista probléma élt benne!

Mert ha százszor lemosolyogják is!
Igen! Ez a ma embere!
S ez a ma élete!
És így ma: művészet!

VI.
Ez a három ember találkoziik ösz- 

sze a mai forrongó életben. A tegnap
előtt időnélkülije, a tegnap időtlenje s 
a ma időbe kapcsolódott ember. Nem 
kétséges, hogy melyik kerül ki győz
tesként!

A negyedik! A holnap embere! Mert 
holnap már a ma embere lenne epi- 
gon!

De egyelőre még ma van.
(1921)

ROMANTIKA
(Dialógus)

— Szóval, te azt állítod, hogy, 
amint a romantikából a forradalmi 
művészet ugrott ki, úgy a forradalmi



művészetből viszont a klasszicizmus. 
De nem veszed figyelembe, ihogy klasz- 
szi'kus az, ami már a múlté. Mert az 
élet folytonos mozgás és nem állhat 
meg sohasem. Már pedig a klassziciz
mus megállapodattságot, állandóságot, 
jelent. Megállapodott, toválbb nem ha
ladó csak a múlt lelhet. S ígyosak az 
klasszikus, ami már a múlté. S min
den művészetet, a forradalmit is ne
vezhetjük klasszikusnak a mostanból 
visszanézve a múltba.

— Mindez szintén igiaz. Sőt több: 
dogma! Vagyis már szintén klasszikus, 
állandó, tehát a múlté. De mi a kü
lönbség a kettőnk felfogása között?! 
Mert hiszen csak erről van szó: a 
múlt és a most szembenállásáról — 
egy másképpen értelmezett szó köré. 
Mást tartunk klasszikusnak s ha ezt 
nem agyarazzuk botor-látni nem aka
rással egymás ellen konok feltüzelt- 
ségben, akkor ezen a megértésen min
den vita megdől. Mert minden disszo
nancia után jön az ellsimultság. Az 
idegek nem bírják tovább a felkul- 
csoltságot, aztán meg tényleg kiielé- 
gültnek érzik magukat. És ezt neve
zem én klasszicizmusnak. Igaz, Heinét 
nevezik »klasszikusnak«, de a XIX. 
század romantikája és a Heine által 
megalkotott új forradalmi művészet 
mégsem klasszikus.

— De ha így fogjuk fel a klasz- 
szicizmust, akkor is azt gondolom én, 
hogy a legközelebbi művészi fok nem 
a klasszikus harmónia, hanem előbb 
egy újalbb romantika lesz. És csak az



után újlból tovább. Minden felbuzdulás 
után elkövetkezik ennek a felbuzdu
lásnak a csömöre és a tőle szabadulni 
vágyás: vagyis a — romantika. így 
az expresszionizmus után is — nem 
klasszikus, de újból egy romantikus 
művészet 'következik.

— Az expresszionista művészek 
előbb sutább csakugyan bele csömörle
nek művészetükbe. Érzik, hogy innen 
még tovább keMene haladni s mert a 
klasszicizmusba nem tudnak eljutni 
(pedig mind harmóniára vágyik!) — 
visszatömek a romantikába. De ez 
nem az expresszionista művészet: ezek 
az expresszionista művészek! Hiszen 
ismerjük őket! A romantikába vissza- 
töiit művészek helyébe egyre újabb 
forradalmi művészek lépnek, akik vi
szik tovább az új, a forradalmi irányt
— egész a klasszicizmusig. Az utolsók
nak az lesz a 'tragédiájuk, hogy nem 
tudnak majd az új művészet jogos be- 
érkezebtségében moöt már másképp 
alkotná és epiganokká válnak. És ma, 
mikor már időszerű erről beszélni, még 
mindig romantikus és a romantikába 
már visszatört művészek kiáltozhatják 
világgá, ihogy ők hozzák az új örömö
ket! A jövő harmóniájának hazudják 
a forradalmi művészeten ugyan túl ju
tott, de visszatört, meddő vágyaikat. 
A tudatos akarás ‘hiányzik ezekből a 
»művekből«. Vággyá poshad le min
den lendületük és meddőn törik ketté. 
S vigasztalják magukat, hogy ők ad
ják az emberit. Ezzel akarnak klasszi
kusnak feltűnni önmaguk előtt, hogy



emberinek, öröknek minősítik tudat
talan s így meg nem markolható élet
sorsukat. Bmlberi — igen, a romantika 
korában, de nem ma és nem holnap! 
Holnapután — talán újból az.

— Mindezzel nem győztél meg. Én 
megmaradok állításaim mellett.

— Tudtam. S én haladok tovább!
(1921)

A HALDOKLÓ EXPRESSZIONIZMUS

Ilyen címmel jelent meg Max Grass- 
mann berlini esztétikius tollából a 
Neue Freie Presse tárcarovatában 
egy, konok nemlátással és látni nem 
akarással megírt cikk, Worringer mün
cheni hiasonlló tárgyú kis füzetének 
megjelenése alkalmából. A Worringer 
füzétét még nem ismerem, de valószí
nű, hogy ő, a volt expresszionista, más 
meglátással jósolta be a forradalmi 
művészetének halálát. Grossmann a 
konzervatív, múltibaragadt és az újat 
soha el nem ismerő régi esztéta presz
tízsét védő acsaTkodással diadalmi tort 
ül az akármikor (mert hisz az idő
pont most már nem fontos) de kipusz
tuló expresszionizmus felett. Gyűlölte 
öröktől fogva, de vaksággal sújtott 
szemei már örökkévalónak látták a 
gyűlölt életet és dogmává kövesedett 
gyűlölete most (hirtelen negyedik di
menziót találtan örült fél: »Hát még
se örökkévaló!«



Hát csakugyan olyan óriási rábuk- 
kanás az expresszionizmus halált jóslá
sa!? A mindent abszolútnak, dogmá
nak látó fanatikus konzervatívok előtt
— igen! De a fejlődést, az időt, a min
denek relativitását láitó már az exp
resszionizmus születéseikor tudta annak 
előbb-utóbb bekövetkező halálát is! 
Hát mi tulajdoniképpen az a heuré- 
kás szenzáció!? Megmondja az idő
pontot? Az okát a bukásnak? Utal a 
jövő művészetére? Annak milyenségei
re? Nem!! Mimdeibből semmi!!

Ellenben mond Grossmann ezek he
lyett mást: »Nem (tudom átlátni, mi
ért szabad utólag elismerni valamiről 
annak hiábavalóságát és tévességét!« 
Hát az bizony baj, hogy nem tudja! 
De ezzel csak annyit bizonyít, hogy ő 
nem látja át. Vannak, akik átlátják. 
Grossmann a művészetet csak a tár
sadalmi éleit ornamensének értékeli. 
Az expresszionizmust is csak Vart pour 
Tart-niak véli s mert ennek az elvnek 
nem felel meg — hát művészeti té
vedés!« *Ha a művészet teljesen elvo
natkozik a természettől, nem új mű
vészi formákat, de egy abszmxinijhi- 
lisztikus dilettantizmust teremt.« »Az 
expresszionizmus addig mégis élni fog 
míg dilettánsok lesznek!«

Grossmann még hisz az abszolút 
művészetben s amikor ujjongással ve
szi tudomásul az expresszionizmus kö
zeli halálát, úgy gondolja, hogy a ré
gi művészet, — amit ő egyedül üd
vözítőnek tart, — fog majd új életre 
kelni.



Ennyit róla. De a kérdés megér
demli, hogy (külön is foglalkozzunk ve
le. Már a »Vas esztétikája« című cik- 
kemlben is mondtam: Minden művé
szet csak a maga idejében művészet! 
Más korszakba átplántálva epigoniz- 
mus! És így a ma művészete: az^xp- 
resszionázmus is holnap már nem le
het művésziét!

Miilyen lesz a iholmap, a jövő mű
vészete?! És milyen körülmények szük
ségesek ahhoz, hogy az új művészet 
életbe pattanjon! Ez itt a kérdés.

Minden fejlődő élet (mind az egyé
ni, mind a koroké) három fokon halad 
át. A harmadik uitán újra az első, így 
nem lehet megállapítani melyik fok az 
elsődleges. És ez a három £ok: vágy, 
öröm, csömör!

Az első más néven: d i o s s z o n a n -  
c i a : erjedés, válság, vajúdás, forra
dalom, új ideológia akarása és meg
teremtése! A művészetben: forradalmi 
művészet!

A másik fok: a h a r m ó n i a .  A 
válság elült, a 'hullámok elsimultak, 
valami — legalábbis pillanatnyi — ki- 
elégültség örömös állapota egészséges- 
kedik el az idegeken. Az új ideológia 
már megvan teremtve és — legalább 
pillanatokra — kielégít. Nincs szükség 
új megoldásokra, nincsenek új prob
lémák. A forradalmi idők csak kdváz- 
latozott gondolatait — most hogy nin
csenek új problémák és új megoldá
sok — kifejtik, rendszerezik, általános



érvényű abszolúttá, k l a s s z i k u s s á  
teszik. Ndncs szükség új ideológiára, 
új hitekre, marad a forradalom által 
kitermeli érvényben és d o g m á v á  
merevedik. Itt van az új ember, aki 
meg van elégedve önmagával.

De nem sokáig.
Jön a harmadik fok. Már nem érzi 

teljesültnek magát (itt és mindig nem
csak az egyénről, de még inkább a 
korokról beszélek). Már bántják öt a 
megkövesedett ideológiai megkötések. 
A dogmákba és az élet átkába bele
undorodik és várja a messiást. Amint 
az előbbi kor művészete a k l a s s z i 
c i z m u s  volt, úgy a mostani, kielé- 
gületlen kor művészete a passzív si
ránkozó, de már itt-ott lázadó, min
denesetre újra váró és az egyént a 
dogmák hatalma alól felszabadítani 
vágyó (de még fel nem szabadító): 
r o m a n t i c i z m u s .  A romantikát 
újból a forradalmi művészetek vált
ják fel.

A mai kor művészi életében a ro
mantikát a szimbolista-impresszionista 
irányok képviselték. Utánuk jöttek á 
forradalmi irányok: köztük az exp- 
resszionizrmis is. A jövő művészete a 
klasszikus harmónia művészete lesz, 
mely a ma forradalmi irányai által 
megteremtett Ibiteket fogja dogmává 
állandósítani.

(1921)



LÁZADÁS ÉS FORRADALOM

Hogyan is? Igen, minden líra! Az 
én világra fényképezésem! Freud! Gyá
va! Nem valamire irányul a vágytel- 
jesülés! Magamat akarom más ember
nek! Ez a vágy és teljes élet! A mű
vészet és tudomány! Analízis és szin
tézis!

A tömeg! Belül is! Sem hit, sem 
tudás! Tömeg belül is! A sok! És csak 
szuggeszció! Csak tömeglélektan!

Az anarchikus öregek csak mondo
gatják, hajtogatják:

— Bolond fiatalok! Először a nean
dervölgyi embertől Bergsonig minden 
ember gondolatát ibelerostozni az agy- 
vajdlingba. Aztán lecövekesedni valaki 
szakadásig hívő barmának: mert a 
gondolat! A gondolat az univerzálisan 
emberi! A gondolat! Originailitás? Nem 
szaladnak az utcán a lángelmék! Előbb 
belemeszesíteni az agysejteket: Francé. 
Bergson, Buddha, Einstein! A gondolat!

— És a forradalom? — vetem el
lenébe.

— Eh! A politika, az más. Ott aztán 
hajrá! De a gondolat — nem politika!

Maga köré terelte felrudazott karja 
az embereit. Aztán feléjük csurrant:

— Én a testvérek szavát rugalma
san oldalt gellerezem. Csak azt nem 
tudom, mért nevezik magukat forra
dalmárnak régi ideológiába ágyazott 
fanatikus gyűlöletük és szeretetük csak 
materiális kifejeződést konokoskodásá- 
val. Mert tudom-, hogy uralomra jutva,



másnap már, konzervatívokká fullad
nak fölényt köklerező mosollyal az új 
ideológiát magukból ki kívánkoztatok 
előtt.

— Mert nem a forradalom volt kez
detben és a gondolat — a gondolat a 
forradalom —, de a lázadás és a kitöl
tést akaró hézag szakadéka és a for
radalom e hézagba ékelt gondolat- 
anyag; — de a ti szavatok és forradal
matok kezdete: nem lázadásba ékelt: 
csak máshonnan levakart ráépítettség; 
anyagi gondtalanság lóvakaró ja letö
rölheti, mint egykor a keresztvizet is.

— De ha marad a lázadás szaka
déka — új gondolatanyagot termel ki
töltő ideológiának: forradalomnak!

— Ha nincs lázadás — nincs vére
sen komoly forradalom! Csak véres 
konzervativizmus! Jelszavak!. ..  Csak 
a fölényt tarthassátok meg, mert már 
csak ebbe kapaszkodtok, mint mások 
a >táncba, vagy a kuglipálya figuráinak 
agyongolyózásába — egy korsó sörrel 
leöntve! Heuréka! Én újból hatalmas 
egységgé építettem magam!

(1921)

/DÓ ÉS MŰVÉSZET 

1.
Idő és tér művészeti dimenzióleihe- 

tőségek. A képzőművészetek problémá
ja a tér. Korábbi fejlődési fokok meg



oldották korunk relativitása számára a 
tér problémáit.

EZ A PERSPEKTÍVA
A perspektíva e fejlődési fokon tér 

volt, a kor lezárulván csak látszattá 
süllyedt s megmaradt a még mindig 
kifejezetien tér. A kübizmus fejlődési 
fokán a tudatalatti válság újra való
sággá, kifejezett igazsággá tudatosítot
ta a teret a dfény és árnyék elosztással:

EZ A TÓNUS KONTRAPOSZT
A kubizmus, az expresszionizmus 

meghalt! A kontraposzt hitvesztetten 
látszattá süllyedt, a tér igazságának 
hitét csak idegen szuggeszcióra adja 
meg. Elvesztette szuggerabilitását. S 
már nem művészet!!

Merzfestők és Archipenkó érlelték 
ki magukból élményeiket új művé
szetre. Arcíhipenkó festett relif forma 
és tér elosztásával éli át a tér kifeje
zett igazságát. Az Arahipenkó tere a 
korra is csak relatív kifejezés, ugyan
akkor a merzfestoket nem szuggerálja 
e kifej ezéslehetőség.

ARCHIPENKÓ TERE: IDŐ
Archipenkó reliefjei csak a szem 

időiben történő körültapogaitó cselek
vésével szuggerálják a tér élményét. A 
cselekvés feltételez engem, a cselekvőt
— a cselekvés erőt tételez fel. A cse
lekvés IDŐT FEJEZ KI. Archipenkó a



tér élményének hitével az idő élmé
nyét szuggerálja. A tér anyagot tételez 
fel. A z anyag maga is erő. Az erő cse
lekszik, ritmust fejez ki: nincs tér, csak 
IDŐ van!! Merzfestők látása adja elő
ször célosan az időt. Ma a merzképek 
a szuggerábilisak! övék a cselekvés 
hite, az idő hite!

2.
Művészet ma az idő szuggesztiöja. 

A »költészet« célja bármi volt koron
ként, anyaga minden lehető esztétikák 
szerint a cselekvés.

A  cselekvés erőt tételez fel és időt 
állapít meg. A költészet problémája 
mindenkor az idő. Koronként az idő
nélküliség, az időtlenség vagy az idő
bekapcsolódás formájában fejezte ki a 
művészetet, élményeken át, a kor 
problémáit. így adta meg az idő három 
formája a három egymást felváltó mű
vészetet: klasszicizmus, romantika* for
radalmas. A ma forradalmas művésze
te: az időbekapcsolódott meghalt; az 
idő nélküli klasszikus ÖRÖM még be 
sem érkezett; a romantika időtlensége 
nem tudja visszatömi a művészetet. A 
kényszer az IDŐ NEGYEDIK FORMÁ
JÁNAK ifelaknázására idegzi be a mű
vészetet: EZ A TISZTA IDŐ ADÁSAI

Értelmes cselekedetek nélkül. Á 
cselekedet nem lehet értelmes. Időt 
megállapító cselekvés az új művészet 
tárgya. ERŐ, CSELEKVÉS, IDŐ! Túl 
a disszonancián, innen a harmónián! 
Túl az analízison, szexualitáson, gon



dolkodáson, logikán, igazságon! Túl a 
relativitáson! Nem az időbe kapcsoló
dott kor disszonanciát kifejező cselek
vést prédikálása. Az analitikus én erőt 
kifejező jelleme már nem követeli ki a 
romantikus passzív jellemből a cselek
vést. Nincs meg az akarnám én (ko
rokról van szó) pillanatnyi hite s az 
én szuggerabilitása, amely az időbe
kapcsolódásba aktív jellemkomplexum
má szintetizálja a jellemekre bomlott 
művészetet. Megváltozik az alkotás lé
lektana: az expresszionizmus felrava- 
talozvall

Üj abszolút megteremtése. 
TEREMTÉS, cselekvés, IDÖÜ

3.
Én: a világ. Az időt megállapító cse

lekvés erőt tételez fel.
Az erő — én vagyok. (Én: a világ). 

Csak tömeglélektan: analitikus és szin
tetikus jellemkomplexum van. Én a 
szintetizált tömeg vagyok. Ti az ana
litikus tömeg vagytok. Szintézis lehe
tősége csak tökéletesen véghez vitt 
analízis után van adva. Ugyanazon a 
fejlődési fokon a jellemek egyformák. 
Ma a szintetikus fok a magasabb! 
Holnap az új analitikus fok lesz a ma
gasabb. Ti még analitikus tömeg vagy
tok! Még tökéletesebben analizálandók!

Részetekre most kel fel az expresz- 
szionizmus: az analitikus kovász!!

Az új művészet nem prédikál! Az 
új művészet nem kovászkodik! Az új 
művészet cselekszik: időt teremt!!



És ha dada: hát dada!
DE ÚT A JÖVÖ KLASSZICIZMU

SA FELÉ!!
(1921)

PSZICHOSZINTÉZIS

Alkotásira és cselekedetre tehetetlen 
embernek, ideodógiák, korok szétesnek, 
hogy halottá kötött energiák káosszá 
szaibad/ulva új kötöttségeikben merevül- 
jenek. Analízis és szintézis váltogatják 
egymást. A szintézis csak addig maga
sabb rendű, amíg újabb analízis szük
ségelése múlttá, dogmává nem süly- 
lyeszti.

Definíció: egy szóba tömörült él
mény.

Definíciók:
I. Idő: cselekvés ritmusa.
II. Tér: dolgok ritminsa.
III. Anyag: Dolgok (ritmusának meg

határozója.
IV. Erő: cselekvések ritmusának

meghatározója.
V. Mozgás: idő erővel kapcsolódva.
Sarktétel: oly lírai igazság, amely 

megalkotója élményeiből oly egyedülál
lóan igaz, hogy érvelésit /nem szükségei, 
más élményeket elraktározott ember 
előtt érvelés után ás abszurdum pl. euk
lideszi 13. tétel. Sa/rkigaizság volt, amíg 
fordítottját igaznak nem érvelték.



Sarktételek:
I. Én: Minden.
II. Csak egy őrok: A Mozgás.
III. Nincs elem: Csak összetettség 

vain.
A saiiíktéteLek ismerete után a defi- 

nitíLók így ailaknulnak:
Tér és idő, anyag és erő (között kü- 

laníbség ntiiDcs, ment:
A mozgás maiga a ritmos és mozgás: 

a “tér és anyag tapcsolódása is. Vagyis: 
Nincs tér — csak idő van. Nincs anyag 
csak erő van. A kettő kaaxsodódása a 
riltm/us. Egyik sem végső, abszolút. 
Mindegyik meghatározására fel kell 
hasznáilmunk a málsik kettőt.

Erő: a cselekvések ritmusának meg- 
hiaftáirozájia, vagyis a irátmius meghatáro
zója. (az idő meghatározója I. definíció 
szerlimt). Az erő Én vagyok. (Én: min
den I. sairktétel). A minden sokjeUemű: 
én ds sok jeüUiemű vagyok. (III. sazkt: 
csak összetettség van.) Én cselekszem, 
az én cselekivéseiim határozzák meg az 
időt.

Tehát:
I. Idő: a cseflétavéöek riitmusia.
II. Erő: én (univerzum) a cselekvő.
III. Ritmus: én (imiverzaim) idővel 

kajpcsolódva.

I. t é te l .
Nincs tudás — csak hit; az időt 

megáMapító erő én vagyok. Én ma cse-



leksszetm (tegnap nem, holnap nem.) 
Tegnap, holnap fantomok. A tudatosság 
rmodig utólagosság. Osalk a hit cselek
szik. Az erő a hit egységet tételez fel. 
Az egység nem elem (III. sarfct.) de 
ipoláris szétbontottságok egységesülése. 
Nem élem Tállesz vize, nem elem az 
oxáglén, a klór sem. Nem elem a faji 
jellem (víz) nem elem az egyéni jellem 
(Mór). Mindaddig éleinek voü/tak, amíg 
elemeknek hitték őket. A hit alkotta 
meg, új hitek leromboűiták.

II. t éte l .
Nincs egyén — csak tömeg van. Az

egyén is összetettség, amelyeket szug- 
gesztió egységesít a tettig. (L. III. sarkt. 
és I. tétel.) tehát:

III. t éte l .
Nincs egyéni lélektan — csak tömeg- 

lélektan van, és engem is tömegléilek- 
tam magyaráz meg (I. II. tétel és I. 
sarkt.) tehát:

IV. t é t e l
Nincs analízis <— csak szuggeszció 

van. A tömeget szuggesztió bogozza 
egységbe. Engem is szuggesztió bogoz 
egységbe. Az álom .sem tudatalatti ana
lízis és vágykiélésii tendencia, de szug
gesztió (saját kísérleteim médiumokon). 
Álom és hipnotikus álom között kü
lönbség nincs. Az álom külső szuggesz
tió által irányítható. Betegek tudatos 
analizálása sem más, mint a pszicho



analitikus atftoszuggesztiója és a beteg 
Szuggerálása (saját kísérleteim).

V. t é t e l
A szuggesztió alapja a hit. Sablonos 

tömegíéileikitjainok áJltalámioisain elásmert 
frázisa. Az egyén ás tömeg és csak tö- 
ttxegtéftefctan van, teháft a tsok jeMemból 
őssoeafllkoitofct egyén is a tömeglélekta- 
tídk törvényei szerint szuggerállható 
egységbe. A tömegszuggesztió alapja a 
hit, tehát a hipnotizőr és médium kö
zötti kapcsodat  ̂szintén a hát.

VI. t é t e l
Nincs szuggesztió — csaJk autoszug- 

gesztió van. A szuggesztió alapja a hit. 
A hipnotizőr a médium hátét használ
va fel szuggerál. A médhun cselekszik. 
A hipnotizőr passzív. A hipnotizőr ta
nácsadó, a médiáim szuggesztár, hite 
alapján önmagát szuggerál ja*. A médi
um akaratával ellenkező képzetet visz- 
szalök. Akiben nincs hit, nem szugge- 
rálhaitó egysógjbe. A hipnotizőr önma
gát szuggerálja, önmagába vetett hité
vel s a médium felkeltett hite alapján 
szintén hipnotizőr. Tehát:

VII. t é t e l
Mindenki hipnotizőr és mindenki 

médium, mert csak médium lehet hip
notizőr.

Nem az értelem ellen, nem a logika 
ellen, mert



VIII. t é t e l

Nincs logika, nincs értelem. Csak a 
hit oseléksziilk, csak a hüt alkot. A hit 
autoszuggesztión át az univerzumot cse- 
lekedtefci igazságnak. A /tömeg fejnélkü- 
Li, a művész fejnélküli, aiz anya fejtnél- 
küli. Koponyák csak akadémiákat fa
laznak tehetetlenségbe.

IX. t é t e l
Az ember nem a világ közepe, mert 

én = minden! (I. sarkt.) tehát én, aki 
erő (fiáit) vagyok: egyenrangú vagyok 
az tiiniveraummiail, nem központja, 
amely körül a világ íarag. Én nem vá
gyóik különb az utoakanél, az utcakövek 
emlői Írtjaitják a hitet és hajítanak eme- 
lefeelkiig. Nem vagyok különb a fánál, a 
tarka kandúrnál: ugyanaz vagyok hit
ben, erőben.

X. t é t e l
Nincs cél — csak út van. Cél: isten, 

rész, akamám-én. De nincs elem, csak 
összetettség van (III. sarkit.) És csak 
egy örök a mozgás (I. és II. sarkt.), 
amelynek így vége sem lehet.

XI. t é t e l
Minden tömeglélektan: Egyéni lélek

tan nincs, csak toömeglélékifcan van, mert 
én tömeg vagyok. Én: minden (I.
sarkt.). Én fizika vagyok, a világ tö
megpszichológia. Az univerzum rajtam 
át cselekszik, én pedig tömeglélektani 

51 egység vagyok.



Ebből következik:
I. Semmi sem objektív.
II. Nincs életigazolás;
III. Nincs gondolkodás. (Definíciók: 

csak idő van. A gondolkodás időn kívü
li, tehát stb.)

(1921)

AKTIVIZMUS — ÁLLANDÓ  
VISSZATÉRŐ

Tudjuk: csak irodalom van. És tud
juk —: élet = irodalom. És az irodal
mat a cselekedeték állapítják meg. 
Cselekedetek nélkül nincs élet, életünk! 
És ugyanígy: a romantika a halál mű
vészete. De az aktivizmus se a tiszta 
élet. Az aktivizmus még csak az élni 
akarás! Harc a halál ellen, az életért. 
Tudjuk: csak összetettség van. Tudjuk: 
Én = én + te + (ő + ő = ) ők. És 
tudjuk: aktivizmus = élő én), halott ti; 
de mindez a művészen belül. A mind
ezt nem tudó közönség és leggyakrab
ban a művész maga is — alkotás köz
ben mindig mindenki — [...] a maga 
énjét gondolja a kívülálló te-vel ösz- 
szemémi, pedig az ilyen sorok: »Te
még mindig azon az átkozott edényen 
ülsz és énekelsz« az írón belül élő 
»Te«-nek szólnak: Légy már olyan, 
mint én, hogy ne kelljen már harcol
nom az életért, de éljek. De ez az aka
rás, a hit = erő, kitermeli az össze
tett, de méigis cselekvő embert: az élőt. 
És ekkor az aktivizmus létjogosultsága



elveszett! A cselekvést prédikálások 
helyébe a cselekvés, az élni akarás he
lyébe az élet dobja magát. Nem:

»Építeni ÉPÍTENI ÉPÍTENI KELL!«
— de építünk!«

Sok aktivista művész valahogy ab
szolútnak hiszi az aktivizmust. Minden 
mást tagad, valahogy így: »Nincs
kompromisszum se jobbra, se balra.« 
Pedig nincs jobb és nincs bal. Van az 
örök mozgás a végtelen parabolán. Az 
eddig megtett út mértéke... De: aki 
prédikálja a hitet, a cselekvést, az hin
ni, cselekedni akar. Az aktivista nem 
cselekszik, de már cselekedni akar. És 
eredményként — nem aktivista korá
ban cselekszik. Ahányszor az élő em
ber elveszti összetettségének egységét, 
a cselekvés = erőteremtés lehetősé
gét, mindannyiszor, hosszabb-rövidebb 
puszta lét után, újra harcot kezd az 
életért, azaz aktivistává válik. Az ak- 
tivizmus az állandóan visszatérő aka
rat: erőgyűjtés, harc az emberért az 
emberen belül, de egyúttal kifelé való 
hatással is, mert tudjuk: én = min
den; minden jellemünk, akarásunk, 
erőnk kívül ugyanazt az utat futja be.

Mint másutt is írtam: a romantika, 
a passzív várakozás (— halál) művé
szete után, a cselekedni akarás, azaz 
az aktivizmus kora következik, majd 
maga a cselekvés, az akció, a tettek 
kora, az építés kora, amely már fölös
legessé teszi az aktivizmust, de egyút
tal magába is foglalja, mint egyik al
kotóelemét. Utána a csúcsra futott 
harmónia, az öröm, azaz az új ldasz-



szicizmus köszönt be, amely — ha már 
kifejlesztette új ellentmondásait — új 
csömört és passzivitást, majd valami 
újabbnak a vágyát kelti fel, egy újabb 
romantikát termel ki magából. Ezt az
után az újabb akarás (aktivizmus), 
majd az újalbb építés kora követi, amíg 
az új megszületik. Ezért tér vissza egy
re az aktivizmus, mint művészet!

(1922)

AKTIVIZMUS
(Hogy olvasóink megismerked
hessenek ezzel a művészeti irány
zattal — közöljük egy aktivistá
nak, a MA című bécsi aktivista 
folyóirat munkatársának cikkét.)

Világnézetes művészet. Az univer
zum minden hatóerejének egy pontba 
tömörült szintézise, nem l’art pour Tart 
játékosan, erőfölösleg-lecsapolásként, 
hanem azért, hogy megteremtse az új 
ideológiájú embert: ez az aktivizmus!

A múlt lépcsőfok a jelen felé, a je
len maga is újabb lépcsőfok csupán. 
Mégis: befutva a jelenbe, a lépcső fö
löslegessé válik. Nincs szükségünk rá: 
nincs visszatérés!

Az élet — mozgás és örök forra
dalom. De nem örök rombolás, ellen
kezőleg: állandó építés és alkotás. Min
den tömeg (ne feledjük: az egyén sem 
elem, 'hanem tömeg) és minden áram
lat: ipinden megteremtett és főleg minT 
den élő hármas lépcsőfokokon át ugorT



va Tdhian előre a felfelé ívelő úton. 
Minden tettet megelőz a vágy, az aka
rás, követ pedig előbb az öröm majd 
a csömör, ami az új felé irányuló vágy 
is egyúttal.

A tett művészete = forradalmas 
cselekedet. Az öröm művészete = 
= klasszicizmus. A csömöré és új vá
gyé pedig = a romantika. A mai kor 
káosza a tettet előzi meg, művészete 
azonban már maga is tett, akció: az 
örömös ember örömös életének megte
remtése. Örömös élet = a vágyak ma
ximuma X a kielégülés maximumával. 
Oly új ideológia megteremtése ez. 
amely megválaszol minden kérdést és 
kielégülést hoz; akció, tett tehát!

Tett = erő X idő
Erő = hit
A hit és idő teremtik meg a korok 

áramlatait.
Hit = szuggesztió.
Tett = időteremtés, korszakterem

tés!
A művészet tehát a tett és teremtés 

szuggerálása.
A múlt század művészete az imp

resszionizmus és szimbolizmus volt. Ez 
a művészet a múlt megvénihedt, dog- 
mábakövesedett világnézetének csömö
rét hozta és a vágy művészete volt 
egyíben: azon igyekezett, hogy messze 
fusson ettől a világnézettől. A várako
zás, ia passzív sóvárgás, a szökés és a 
csömör művészete volt ez s az egykori 
klasszikus tökéletesség ideje után lé
pett porondra.



A forradalmas művészet belekap
csolódik az időbe: hisz és hitet teremt. 
A klasszicizmus dogmába merevíti a 
forradalom-teremtette hitet. A roman
tika átlép ezen a hiten, de passzivitá
sában erőtlen is, nem tud belekapcso
lódni az időbe, nem tud hitet terem
teni. Ezért hitetlen, időtlen, passzív, 
dekadens, beteges művészet ez. Saját 
korában mégis művészet, mert azonos 
(mint időtlen, passzív, beteg művészet) 
a hitetlen, időtlen, passzív, vágyódva 
dekadens korral = korával. Kora szin
tézisét nyújtja s mint ilyen — művé
szet. Mégis — hit nélküli és komolyta
lan művészet: ’art pour l’art. De mert 
passzív csömörében mitsem tud kibá
nyászni mélységeiből, sőt bele sem tud 
tekinteni önmagába, ezért örömmel fo
gadja a kint jelenségeit, minden kí
vülről jövő impressziót. Passzivitása 
hajtja az erotikáiba is. De erről a pszi
choanalízis többet mondhat.

A romantikus ember nem ismeri 
önmagát, nem veszi tudomásul elfojtott 
vágyait. Nincs ereje hozzá, hogy le- 
birja, kivesse magából a gátlásokat, 
vagy akár tudatosítsa vágyait. A test
ben rekedt vágy azonban ártalmas, 
roncsoló hatású — így a szervezet 
igyekszik szabadulni tőle. A reális, 
konkrét, főleg erotikus vágyat álmok
ba, víziókba, hallucinációkba bújtatva 
éli ki magából.

Ha a romantikus művészet témája 
nem kimondottan erotikus, úgy a kife
jezés formája, módja, ritmusa hordja 
magán az erotika bélyegét. A szimbo



listák szimbóluma is jórészt víziókba 
burkolt erotika. A múlt század ideoló
giája a csömör romantikájában lejárta 
magát és új világnézetnek adta át he
lyét. Milyen is volt ez a csömörbe ful
ladt régi világnézet. Passzív szenvedés 
és bánat, várakozás az örömre és re
ménykedés. Vagy: hit az eljövendő üd
vösségben, a fájdalom dicsőítése, a test 
el- és megvetése, a vágyak elfojtása. 
Holott a pszichoanalízis azt tanítja, 
hogy a kielégülés szűnteti meg a vá
gyat, míg az elfojtott vágy roncsoló 
erő, felőrli az idegrendszert.

Ebbe az ideológiába a romantikus 
művészet kora belecsömörlött. De hiá
ba vetette lomtárba a romantikát, még 
mai világnézetünkben is számos eleme 
rekedt meg — együtt a nacionalizmus 
egyes, szintén örökölt elemével.

Az új, forradalmas művészet mind
ennek tagadása, egyúttal azonban az 
új ember és új világnézet megterem
tője is. Elveti a múltat, mindazt, amit 
a múlt a l’art pour l’art-ig, lejáratott. 
Elveti a régi, a passzivitásba vivő vi
lágnézetet és annak művészeti megnyi
latkozásait.

Az új tartalomhoz új formát teremt 
és mondanivalóit aktívan veti ki mély
ségeiből a külvilágba. Belekapcsolódik 
az időbe, az életbe, mert az új művé
szet nem játék, nem vonatkozik el az 
élettől, nem »esztetizál«, nem l’art pour 
l’art, hanem maga a véres Mai Élet a 
maga disszonáns, kaotikus harmóniá
jában.



Az új művészet aktív harc, a múlt 
ellen vezetett hadjárat, aminthogy a 
mai élet is akció a jövőért. A mai élet 
sem játék, sziesztázás egy cigaretta 
füstje mellett, hanem harc a jobb élet
ért, az örömös életért. Ne várj az öröm
re, harcolj érte szilárd hittel!

Ez az aktivizmus. Nem nacionalisz- 
tikus és nem individualisztikus. Nincs 
sem törzsi jellem, sem egyéni jellem
— csak tömegjellem: bent és kint. 
Ezért nem is úgy dicsőíti az embert, 
mint a világ közepét. Az ember is csu
pán energia s mint ilyen egyenrangú 
minden egyéb energiával. Nem nacio- 
nalisztikus, de nem is csupán interna- 
cionális, hanem univerzális, kozmikus. 
Művészete is az egész világmindenség 
káoszának szintézisét vetíti ki a világ
ba! A kozmosz nem hullat könnyeket, 
nem siránkozik, nem sóhajtozik a ha
lottak sírja fölött: aktív, teremtő mű
vészetre nyújt példát.

Az élet nem szentimentális, az élet 
akciós! A sírás — könnyelműség. Az 
öröm, a kacaj a komolyság követel
ménye.

Az aktivizmus háború a múlt ellen!
Az aktivizmus harc az öröm lehe

tőségéért!
(1922)
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MEGJEGYZÉSEK

1. Esztétikai skiccek. 1918—1920 kö
zött írtam ezeket a kis miniatűröket, 
kiválogattam pedig őket 1920-ban egy 
(1922-re lezárt nyomdakész) kézirat
ból, amely esztétikai és pszichoanaliti
kus írásokat, napló jegyzeteket, önelem
zéseiket tartalmazott. A kézirat elve
szett. Az itt közölt miniatűrök először 
a pécsi Krónikában [szerkesztették 
Kondor (Regős) László és Csuka Zol
tán] jelentek meg, 1920—21-ben.

2. Komjáthy Jenő — Komjátinak 
írva, a Krónikában jelent meg, 1920.

3. Balbits, I—II. Krónika, 1920.
4. Peladan. Krónika, 1920.
5. Dosztojevszkij. Krónika, 1921.
6. Életkérdés. Krónika, 1921.
7. A  vas esztétikája. Krónika, 1921.
8. Romantika, Krónika, 1921.
8. A  haldokló expresszionizmus, 

Krónika, 1921.
10. Lázadás és forradalom. 1921-ben 

írtam. Először Csuka Zoltán ÜT-jában 
jelent meg 1922-ben Üjvidéken éspedig 
mint az 1921-Novella című, két szám
ban megjelenő elbeszélés 2—3 helyre 
vetett s a novellába beépített része. Az 
1921-es Pécsről szól, annak, a »sza- 
badság-szigetnek« elvesztésével végző
dik.

11. Idő és művészet. Üt, 1922, ha
bár már 1921-ben írtam. Másodszor a 
H ÍD  1971. januári 1. számában jelent



meg az Esztétikai gondolkodásunk tör
ténetéből című különmellékletben 
(válogatta és bevezette Bori Imre) a 
20—26. lapokon, a 20—21.1. Bori beveze
tő írása: Láng Árpád dadaista esztéti
kája; 22—23 1.: Idő és művészet, majd 
24—26. 1. Pszichoszintézis.

12. Pszichoszintézis. ÜT, 1922 és 
HÍD, 1971.

13. Aktivizm us — állandó visszaté
rő. ÜT, 1922. — Másodszor: Lőrinc Pé
ter: Emberek az embertelenségben, II, 
Vándorlások, Újvidék, 1965, a 150—160. 
lapokon.

14. Aktivizmus. 1922^ben írtam Vasa 
Stájié és Vasa Bogdanov felkérésére a 
Nova Vojvodina c. ifjúsági folyóirat 
számára, amely Stajié haladó ifjúságá
nak közlönye volt (Omladinska M ati- 
ca). Megjelent a folyóirat 1922/2. szá
mában, Vei. Beckerek—Növi Sadon, 
A. Láng aláírással, szerb nyelven, A k -  
tivizam címen, a fent megjelölt kis ma
gyarázó jegyzettel. Magyarul írtam, 
Jókai Irma fordította szerbre — jól, de 
persze nem tiszta, aktivista, akkori stí
lusomban. Most visszafordítottam ma
gyarra, valószínűleg rosszul igyekezve 
visszatérni — a lőrinci stílusból — a 
láng egykori aktivista stílusába. Alá
írásaim 1920—1922 között fokozatosan: 
Láng, Láng Árpád, majd lángárpád 
voltak. Nem a M A, hanem az Ü T  mun
katársa voltam. A M Á -bán kiszedett 
írásaimat lerendeltem, mert 1922-ben 
útjaink szétváltak. Így váltam ki 1923- 
ban az ÜT-ból is.



LÁNG ÁRPÁD AKTIVIZMUSÁRÖL

A  magyar avantgarde-mozgalmak, 
együtt alakulva és érve a társadalmi 
élet nagyarányú változásaival, az akti- 
vizmus gondolatához 1919-ben jutottak 
el, és a társadalmi forradalommal pár
huzamosan az irodalmi, művészeti for
radalom megjelenési formája lettek. 
Kassák Lajos fogalmazta meg ezt a 
programot is Aktivizmus című írásá
ban: »Aktivizmus — új terminológia a 
mi társadalmi mozgalmunkban. Ma
gyarra fordítva így értődne: közvetlen  
cselekvés. Én szeretném bővebb és át
fogóbb jelentőséggel az elnyomott em
b e r e k a  csupán örúmaga erejével meg
váltható nép spontán és végtelen for
radalmi életvitelének magyarázni. . .  « 
A  »feleszmélt« lélek akcióprogramjá
nak a lehetőségét kereste a magyar 
avantgarde vezére 1919 lázas tavaszán, 
és az aktivista művészetelvben nem 
pusztán a forradalmi mozgalmak ref
lexeire gondolt, hanem a forradalom 
és a művészeti forradalom egyenérté
kűségére is — az aktivista művészet 
vezető szerepének hangsúlyozásával. 
Kassák ugyanis nemcsak az objektív  
társadalmi erők forradalomra kénysze
rítő hatásával akart számolni, hanem 
az emberi tudat állapotával is, amelyet 
forradalmasítani kell, hogy a társadal
mi nagy rendszerváltás valóban győz
hessen. Kassák Lajos (és a magyar 
avantgarde) aktivizmusa tehát a szub
jektív tényezők számbavételével kopog
tatott. »Mikor az új társadalom új em -



bérét akarjuk megépíteni és ennek az 
építkezésnek a lehetőségéről beszélünk, 
sohasem feledjük el, hogy a szocialista 
végcél máról holnapra meg nem való
sítható. Ehhez a forradalmasított pro
letariátusnak nemcsak az életigény-fej
lődésig kellene eljutnia, hanem egész 
pszichikai összetevőinek kellene a jól- 
esés bizonytalanságából a másképp nem  
élhetés bizonyosságába átszületnie . . .  « 

A z aktivista program kapcsán fel
lángolt vitat Kassák ellentéte a forra
dalom vezetőivel, az idő rövidsége mi
att, sem kiéleződni, sem megoldáshoz 
jutni nem tudott. A  Tanácsköztársaság 
megbukott, a Ma megszűnt, s míg az 
ellenforradalom csapatai meneteltek 
Budapesten, a társadalmi és a m űvé
szeti forradalom hívei bécsi emigráci
ójukban folytatták, realitásuk talaját 
veszítetten, immár csak pörlekedésüket 
a forradalom bukásának okairól. A  pé
csi »szabadság-szigeten« viszont, amely 
az első világháború végén és a magyar- 
országi forradalmi mozgalmak bukását 
követően a legsajátosabb képződmé
nyek egyike volt, nemcsak a forradal
mi törekvések éltek tovább táplálva a 
munkástömegekben és a művészekben  
egy eszményi köztársaság lehetőségének 
a gondolatát, hanem a művészeti akti- 
vižmus elvein alapuló irodalmiság is 
tovább virágzott, és vált többek között 
Láng Árpád aktivista esztétikájának a 
förrássává is. Nem  véletlen ugyanis, 
hogy a forradalmi aktivizmusra legto
vább azok esküdhettek, akiknek útja 
a magyarországi forradalmakból P é 



csen át Jugoszláviába vezetett. Példáz
za ezt Csuka Zoltán makacs expresz- 
szionizmusa, az az expresszionista-ak
tivista irodalmi ihletettség, amely még 
egy évtizeden át színezte a jugoszláviai 
magyar irodalom avantgarde és forra
dalmi irányzatait, és Láng Árpád esz
tétikája is, amely egy dadaisztikus köz
játék után proletkultos színezetet öltve 
az ún. »szociális irodalom« eszményébe 
fog torkollni a húszas évek végére, lé
nyegében mindig összefüggésben a ju 
goszláviai, külön pedig a vajdasági 
munkásmozgalom küzdelmeivel. N yil
vánvalóan a sajátos jugoszláviai körül
ményekkel magyarázhatjuk, hogy az 
avantgarde törekvések kapcsolatai a 
tömegmozgalmakkal szüntelenül jelen  
vannak, hogy az avantgarde és a for
radalmi művészeti törekvések összefo
nódhattak, de annak magyarázatát is 
itt kell keresnünk, hogy míg egyfelől 
ezek az irodalmi, művészeti mozgalmak 
lényegében kassáki jellegűek, Csuka 
Zoltán és köre éppen úgy Barta Sán
dor Akasztott Emberével rokonszenvez, 
mint később, az évtized végén, Láng 
Árpád és Haraszti Sándor a 100 %  
irányzatához közeledik éppen a Kas- 
sák-ellenesség vonalán: Kassák regé
nyének, a Napok, a mi napjainknak a 
bírálatát a 100% a Szervezett Munkás
ból veszi át, melyet Láng Árpád írt.

Láng Árpád esztétikai gondolkodá
sának, nézeteinek hátterében tehát ott 
kell látnunk a magyar avantgarde és 
a politikai forradalomra esküvő m ű
vészet egészen bonyolult kérdéskörét



is, azonban magyarázatát mégsem eb
ben kell keresnünk, hanem Láng Á r 
pád sajátos helyzetében, amely lehe
tővé tette, hogy expresszionista pozí
cióiból kiindulva konzekvensen »telje
sítse ki« az »időnek és művészetnek« 
akkor adott esztétikai elképzelését, és 
a »lángárpádos« lelkiségben, amely né
zeteinek jellegzetes és egyéni vonáso
kat kölcsönzött. A  magyar avantgar- 
de-nak vannak nagyobb formátumú 
esztétikai írói, konzekvensebbek alig
ha, különösen ha arra gondolunk, hogy 
Láng Árpád esztétikai jellegű írásai
nak időrendje szinte hibátlanul rajzol
ja ki a nézeteknek azt az ívét, ame
lyen a szerző 1918— 1922 között haladt, 
s tovább a »szociális irodalom« Szer
vezett Munkásban képviselt formájáig, 
anélkül, hogy ihletének eredeti, ex- 
presszionizmusban fogant köréből kilé
pett volna.

Húszéves korában megjelent ver
seskönyve szerint lelkes expresszionis
ta, aki úgy írja verseit, hogy hiszi: 
a művészet »a valóság és a kitűzött 
cél egyesülése, azzal a megszorítással, 
hogy a vágynak a motívumát egészen 
felerősíti, és a társadalmi forradalom
mal egyenlíti ki. Am ikor tehát azt ír
ja verseiről szólva, hogy »szeretném, 
ha én írtam volna őket, de nem én 
írtam«, hanem az, »aki szeretnék len
ni«, akkor nemcsak oly jellegzetes if
júi hevességét mutatja megt hanem 
vall arról a futurologikus érzés- és 
gondolkodásmódról is, amelyben a vá
gyottnak és a valóságnak összemosod-



hatnak a határai, és az író a vágyat- 
tat valóságnak érezheti egy forradal
mi utópia oly szép bizonyságaként. 
Nevet is ad ennek az expresszioniszti- 
kus lelki mechanizmusnak: önhipnózis
— igazolva végeredményben Kassák- 
nak a forradalmasított és a forradal- 
masult emberrel kapcsolatos nézeteit 
Ám, amilyen termékeny lehet egy 
ilyen felfogás az egyéniség körén be* 
fül, olyan mértékben problematikus is, 
amikor általánosítani akarja, hiszen 
illuzórikus volt akkoriban is feltétem 
lezni, hogy az önhipnózisra — a tö
meglélektan valamilyen törvénye alap
ján — az egész társadalom, előbb Ma* 
gyarországon, majd Vajdaságban, min
den tagja hajlandó lesz, s már nem a 
művészet síkján, hanem a társadalmi 
forradalom, a politikai akciók világot 
változtató vállalkozásában. Gyökerei
ben tehát individualista művészrecept 
az önhipnózis, de az a »magaadás« és 
»azonosulás«, amely vezérszólama en
nek az expresszionisztikus hitnek, 
mégis lehetővé tette, hogy Láng Árpád, 
szubjektiven, valóságosabbnak és cél
ratörőbbnek lássa esztétikai nézeteit, 
mint amilyenek azok önmagukban vol
tak. »önesztétikáról« kell beszélnünk 
tehát, annál is inkább, mert Láng Ár
pád esztétikai írásainak időrendje le
hetővé teszi, hogy »fejlődésében«, ki- 
teljesedésében szemléljük felfogását. 
Mert az önhipnózisból egyértelműen 
következett az »Én azonosítása a min
dennel és mindenkivel a művészi be- 
lehelyezésen és megélésen á t . . .« gon



dolata, majd ehhez kapcsolódott a tu
datosság motívuma is, amelynek ré
vén a művésznek sajátos lángárpádos 
meghatározásához jut el, mondván: 
»Az emberiségben homályosan élő, tu
dat alatt erjedő élmények egy vala
kiben tudatossá ért felfokozódása. És 
ha ez a kiélés tendenciájával forrong 
valamiképpen: éppen ez teszi művész- 
s z é . . .« A  fentiekből következően nem 
paradoxon tehát az a nézete, hogy a 
hetéra a »legértékesebb asszony típus«, 
»mert az adásban fejezi ki a világgal 
egy-emberségét«, minthogy »ad nemi
leg és szellemileg és mindig önmagát 
adja«. Mondanunk sem kell, Láng Á r
pád szemében az önmagát adás gesz
tusa a legfontosabb, amely az önhip
nózis gondolatával találkozva képez 
egységes szemléleti kört: az ő felfo 
gásában a művészönhipnózissal a fór- 
radalmasult művész jut el a magát
adásnak arra a fokára, amely kiegyen
lítődik a tettel, s jut el a vélt meg
váltó képlethez, az »akart, tudatos 
élethez«.

Láng Árpád áktivizmusa, amelybe 
az expresszionista indítások után esz
tétikai szemlélődése torkollt, nem két
séges, édes testvére e korszak többi, 
aktivizmust zászlajára tűző művészeti 
hitvallásnak, és osztozik a többiekkel 
abban az illúzióban is, hogy az önhip
nózisra alapult művész az, aki nem 
csak új művészetet, hanem új világot 
is teremt, mintegy a forradalmi válto
zásokat a világra szuggerálja, ha más
sal nem, hát azzal, hogy a művész ön-



maga forradalmi hitét adja. Láng Á r
pád aktivizmus-meghatározása erről az 
alapjában véve idealista hitről árul
kodik: A z aktivizmus »világnézetes
művészet«. A z univerzum minden ha
tóerejének egy pontba tömörült szin
tézise, nem Vart pour Vart játékosan, 
erőfölösleg-lecsapódásként, hanem az
ért, hogy megteremtse az új ideológi- 
ájú em b ert. . .« S egészen tömören, és 
még árulkodóbb módon: »A művészet 
tehát a tett és a teremtés szuggerá- 
lása.«

Gondolati közjátékként, ha csak rö
viden is, érintenünk kell Láng Árpád 
szemléletének történetiséget érintő 
mozzanatát is, mert másképpen igen
léseinek és tagadásainak dialektikáját 
sem világíthatjuk meg. A  haldoklónak 
minősített expresszionizmus védelm é
ben mondja, hogy »minden művészet 
csak a maga idejében művészet«, s azt 
tartja, hogy a kor művészete az exp 
resszionizmus, és elhamarkodottan húz
ták meg felette a lélekharangot. N e
vezhetné a disszonancia korának is, 
hiszen Láng Árpád szerint a m űvé
szet történetiségének problémájában 
adva van a disszonancia-harmónia-de
kadencia hármassága is, és úgy látja, 
hogy a korszak művészete, mert disz- 
szonáns, a harmónia ígéretét dajkálja, 
amely majd diadalmaskodva dogmati
kussá lesz és dekadens stádiumába 
jut, amelyet ugyanakkor egy még 
újabb__ művészet disszonáns korának is 
nevezni lehet. »A jövő művészete — 
írja — a klasszikus harmónia m űvé



szete lesz, mély a ma forradalmi irá
nyai által megteremtett hiteket fogja 
dogmává állandósítani. . .«

Nem véletlen tehát, hogy vállalja a 
nézeteiből következő dadaista motívu
mokat is, a dadoAsta disszonanciát, az 
eljövendő harmóniák elérkeztének ígé
retében. önhipnózisa révén ugyan ön
magát »túl a disszonancián«, de »in
nen a harmónián« látja, de »az idő és 
művészet« kapcsolatában egyértelműb
ben állítja, hogy az emberiség egy lát
szatvilágba csöppent, s egyetlen, ami
be kapaszkodhat, a »kifejezetten tér«, 
viszont a térnek »szuggerabilitását« 
tudva (de mert éppen ezt látja vesz
ni). az idő dimenziójára játssza át, s 
teszi ezt azért, mert véleménye szerint 
az Időt a cselekvés fejezi ki, és szin
te matematikai levezetéssel mutatja ki 
a teremtés-idő-cselekvés új esztétikai 
szentháromságának eljövetelét Mert az 
idő Láng Árpád tudatában a »tiszta 
idő«, amely egyúttal a jövendőnek az 
az ígérete, mely felé a művész ön- 
szuggesztiójában törekedhet. Láng Á r
pád dadaista éveinek gondolati termé
séről van itt szó, s bár bonyolult gon
dolati játék révén, sikerült átmente
nie azokat az érzelmi-gondolati indí
tékokat, amelyekkel 1918-ban fellépett. 
Láng Árpád ugyanis csak látszólag ke
rült e dadaista esztétikai tételesség 
hirdetésével messze attól a művészi 
magatartásformától, amelyet majd a 
húszas évek második felétől kezdve 
vall a »szocialista irodalom« elméleté
nek elfogadásával. Valójában dadaiz



musának sajátos vonásai már ennek 
az aktivizmust agitatív törekvésekkel 
helyettesítő új szándékoknak a hordo
zói.

A  »szocialista irodalom« összetett 
problémája viszont már nem tartozik 
Láng Árpád aktivista esztétikáját is
mertető feladatunk körébe. De éppen 
Láng Árpád esztétikai írásai teszik le
hetővé, hogy tisztábban lássuk ennek 
a forradalomra esküvő irodalmiságnak 
mind erényeit, mind pedig hibáit. Láng 
Árpád »idea-emberi« viszonyulása az 
esztétika kérdéseihez ugyanis nefm 
pusztán előzménye a későbbi évtize
dekben tevékenykedő író nézeteinek: 
nem véletlen ugyanis, hogy Láng Á r 
pád szinte csorbítatlanul átmenthette 
aktivista nézeteinek legtöbbjét a »szo
ciális irodalom« fogalmába: az az agi
tatív művészet, amelyre majd eskü
szik, lényegében ugyanarra az önhip
nózisra alapul, amely a fiatal Láng 
Árpád nézeteinek tengelyében állt.

Esztétikai vonatkozású írásainak ki
vételes érdekességét is ebben kell lát
nunk — párhuzamosan annak a tény
nek a rögzítésével, hogy Láng Árpád
nak a magyar avantgarde-on belül lé
nyegében autonóm gondolati alakulása 
volt, és ha nézeteinek vázlatosságát 
észleljük is, következetességét is nyug
táznunk kell.

BO R I Imre
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Nem minden írás művészet!
Kétfajtájú az előadóművészet
önhipnózis
Relativizmus
Az igények
öngyilkosság
Talán ismeritek is már ezt! 
Teljes színpad
Mi a mi életünk?! — — — 5

Komjáthy Jenő (1920) — — — 10
Babits I—II. (1920) — — — —13
Peladan (1920) — — — — — 17
Dosztojevszkij (1920) — — — 20
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Romantika (1921) — — — — 35
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É L E T J E L  M I N I A T Ű R Ö K

1. L é v a y  Endre:
ÜJ LÉLEKINDULÁS

2. S á f r á n y  Imre:
ZSOMBÉKOK
(Vallomás Vinkler Imre művé
szetéről)

3. Dé s i  Ábel:
KORTÁRSAIM
(Versciklus)

4. K o l o z s i  Tibor:
ŐRTŰZ FÉNYÉBEN 
(Szabadkai folyóiratok és köny
vek)

5. B a l á z s  G. Árpád:
BOLYONGÓ PALETTA 
(önéletrajz)

6. D ér Zoltán:
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AZ ÁRNY ZARÁNDOKA 
(Csáth Géza emléke)



7. L é v a y Endre:
FÉLÁLOM UTÁN 

(Monodráma)

8. B u r k u s  Valéria:
IBOLYA
(Ferenczi Ibi rivaldafényben)

9. G a j d o s  Tibor:
A CSILLAGOS HOMLOKÚ
(Hangya András életútja)

10. G a r a y  Béla:
A KULISSZÁK VILÁGÁBAN 
(önéletrajz)

11. B a r a n y i  Károly:
IKAROSZ SZÁRNYÁN 
(önéletrajz)

12. D ér Zoltán:
AZ ELSŐ MŰHELY 
(Kosztolányi Dezső önképzőköri 
évei)

13. P e t k o v i c s  Kálmán:
A TIZENNYOLC NYÁRFA 
(Dokumentumriport)



14. S o m o g y i  Pál:
MÁGLYA
(Egy életrajz vajdasági fejezetei)

15. B a r a n y i n é  Markov Zlata:
VERGŐDÉS 
(Farkas Béla napjai)

16. S c h w a l b  Miklós:
A SZÉN
(A mártír költő versei)

17. F e k e t e  Lajos:
A BUJDOSÓ VISSZANÉZ 
(önéletrajzi jegyzetek)

18. C s u k a  Zoltán:
»MERT VÉN SZABADKA. 
ÁLDALAK. . .«
(Emlékezés két életkorszaikra)

19. F e h é r  Ferenc:
SZABADKAI DIÁKÉVEIM 
(A költő kibontakozásának első 
szakasza)

20. L á n g  Árpád:
IDŐ ÉS MŰVÉSZET 

T5 (Aktivista írások)



E l ő k é s z ü l e t b e  ff:

D ér Zoltán:
A TUDÓS TANÁR 
(Tonos Gusztáv élete és 
munkássága)

D é v i c s  Imre:
NAPÓRA
(A Képzőművészeti Találkozó 
opusa)

K o l o z s i  Tibor:
ERZSÉBETLAKTÓL 
A MAGLAJIG
(Kizur István forradalmi életútja)

P e t k o v i c s  Kálmán:
VÉRES NYÁR 
(Szabadka, 1941)

K o s z t o l á n y i  Dezső:
NEGYVENNÉGY LEVÉL 
(Költő családon belül)
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dalom és általában a 
művészet állandó jelen
valóságának hatása és a 
vajúdó kort visszatük
röző ereje, az alkotók 
válsága, útkeresése, 
megtorpanása, összeom
lása, új, boldogabb kor
szakot ígérése cseng ki 
ezekből a sorokból, és 
még ma is zeng, félszá
zad után, olyan erővel, 
hogy Láng Árpád teli- 
találatú szavai a mai fa
lak között is visszhang
zanak.

Aktivista írásainak 
központjában mindenütt 
maga az ember áll, akár 
esendőn, akár újra- meg 
újrakezdőn, vagy biza
kodón, hogy holnap, ha 
már az egybeforrt tö
meg oszthatatlan alko
tórésze lesz: győzedel
meskedni fog. Szavai 
hitelesek, mert akkor 
írta ezeket a sorokat, 
amikor a századforduló 
géniuszainak sokfelé 
visszhangzó felkiáltásai 
után az emberi tevé
kenység, a felismerések 
éles fénye világított rá 
a társadalmi élet addig 
éppen csak érintett, 
vagy bigottan leplezett 
jegyeire, amelyek már 
magukban hordták szá
zadunk új korának jövő
be vetített körvonalait.




