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az Erdélyi Eitkaságok sorozatában a legutóbbi sok szempontból hibáztatható 
kötet után Biró Sándor hozzáértéssel és gondossággal az Erdélyi Nemzeti 
Múzeumnak egyik kéziratát ilyen mintaszerűen tette közkinccsé. 

Szta. 

A kolozsvári Nemzeti Képzőművészeti és Építészeti Kiállítás tanulságai 

A Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás célja, hogy a magyar művészek új 
alkotásainak bemutatásával évről évre számot adjon a végzett munkáról. A 
kolozsvári kiállítás jellegét is ez a cél szabta meg s épen ebben látjuk a ki
állítás egyik hiányosságát. Erdély magyarsága nem kísérhette figyelemmeL 
az utolsó húsz év csonkaországi magyar művészetének kivirágzását. Minden
képen helyes lett volna tehát, ha a rendezőség, eltérve az egyébként nagyon 
helyes évi-számadás elvtől, ezt a húsz évi fejlődést mutatta volna be. Az épí
tészeti kiállítást épen ez a nagyvonalú szemle avatta elsőrangú élménnyé. Ha 
a Nemzeti Kiállítás célkitűzésével nem lehetett ezt egyeztetni, akkor megelő
zőleg kellett volna egy kiállításon bemutatni az elszakítás óta megtett ú t egyes 
szakaszait s a bejárt ösvények irányait. Enélkül ugyanis sok szempontból 
értelmetlenül hatott az egybegyűjtött anyag s ezen még a rendezés kiválósága 
sem segíthetett. Az igazán kiemelkedő nagyságú művészek műveinek ágyát 
nem feltétlenül szükséges így előre megvetni, mert értékeiket magukban hord
ják és elemi erővel hatnak. A magyar művészeti élet értékes át lagát jelentő 
művészek munkái azonban csak egy-egy irány fejlődéstörténelmi mozzanatán 
ként értékelhetők, s ez adja értelmüket is. Ezek a művek szellemi előzményeik 
nélkül társtalanul és sután unatkoztak a falakon. A dolgok természetes rendje 
szerint az utóbbi művek voltak nagy többségben, s köztük csak elszórtan 
itt-ott csillant meg egy-egy remekmű, s hallotta az ember a teremtés szint
jére tisztult művész komoly szavát. A remekművek mellett még a most induló 
fiatalság munkáiban meg-megcsillámló őszinteség volt az, ami a sok kép 
sivárságában üdülést és hitet jelentett. Hogy mi lesz ezekből a szépen induló 
fiatalokból, hogy bírják-e harcok legnehezebbikét, melyet önmagukkal kell 
megvívniok, hogy be ne lepje őket a megszokás, a technikai tudás önmagáért 
való öröme a divat múló kívánsága s más leselkedő sátáni erők, azt csak a 
jó Isten tudja. A fiatalokat látva, mindig eszembejut a magyar művészetnek 
az a szomorú rejtélye, amit a Képzőművészeti Főiskolán tapasztaltam. Ott 
ugyanis az volt a munkamenet, hogy egy-egy beállított emberi alakot hétfő
től péntekig festettek, vagy rajzoltak. Hétfőn déltájban vagy kedden is öröm 
volt járni a megkezdett képek között, a vázlatosan feldobott nyers színekből 
és a lendületes vonalakból még a kisebb képességű növendékek munkáin is 
csak úgy sugárzott a munka öröme s a meglátás frissesege. Amilyen öröm 
volt ezt látni* olyan lehangoló volt a hót vége felé megnézni ugyanazokat a 
munkákat. Csupa fáradt, agyondolgozott, „technikailag kitűnő , de emberileg 
már semmit sem mondó váz dermedt a vásznakon. Sajnos mindez, nemcsak 
egy hét munkáján belül van így. hanem a hétfőtől péntekig tartó idő kitágul 
egy-egy művészember életére, fiatalságától öregkoráig. Jól emlékszem, hogy 
hány kitűnő tehetség indult előttünk és közülünk s hányan keltek ú t r a még 
a század elején nagy lendülettel s amint teltek a napok, az évtizedek, mind 
jobban szürkültek s mindinkább belevesztek a mesterségbe. Ebből a szomorú 
menetből ragyogó csillagként emelkednek ki azok, akikben a hivatás és a ké
pesség belső tüze mind tisztább és tisztább anyagból táplálkozik s idők 
multával mind nagyobb emberséggel ragyog. 

A kiállítás e T i k érdeme, hogy Rudnay Gyula két órökértékű művében 
egy csillag mutat ta a magyar művészet útját. Nem feladatom Eudnay Gyul^ 
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nemes művészetét ezen helyen méltatni, mert ez a beszámoló általános átte
kintést akar adni a magyar művészet sorskérdéseiről, Rudnay Gyula pedig 
már messze tiilemelkedett az élő s a halott időn, s művészetének fénye a te
remtő élet szépségeit komolyan s áhítattal élő mindenrendű ember felé, hatá
rokon és fajokon át, sugározza azt, ami a magyarságban örök. 

Ilyen időtlenné érő értékek izzanak Szőnyi István, Nagy Imre, a közü
lünk való Gy. Szabó Béla és Borsos Miklós műveiben. Pásztor János meghitt, 
szépségű szobrai és Szolnay Béla festői tájképei az európai szintű magyar 
művészet értékei. Nagy hiánya a kiállításnak, hogy igazán kiváló s nagy
értékű művészeink közül többen (Medgyessy Ferenc, Egry József, Koszta 
József, Barcsay Jenő, Csók István stb.) nem állítottak ki semmit sem, mások , 
(Bernáth Aurél, Szobotka Imre) "eddigi munkásságukkal mérve gyenge alko 
tásokat küldtek be. Annál nagyobb örömmel nézhettük néhány kitűnő grafi
kusunk szép lapját. 

Ezek után néhány szorongó szót a fiatalokról. Szinte fél az ember teljes 
őszinteséggel és nyíltsággal írni, mert a leírt szóból hiányzik a kimondott 
szó melegsége és barátsága s így sokszor a legjobb szándékkal megírt mon
datok is rideg ellenérzést váltanak ki a minden krit ikát érzékenyen vevő 
művészemberekből; a közönség meg épenséggel hátsó gondolattal teli táma
dást sejt. A kárpátaljai fiatalokkal kezdem. A monumentális erejű Manajló 
Fedor két kiállított képén csak halványan tükröződnek nagyszerű szín-viziói 
s nagyobb képének piszkos színezése egyszerűen saját képességei ellen való 
vétek. A rendkívül finom színérzékű és bensőséges lírájú Bndrédy György 
teljes felszabadulásához rajzbeli merevségét^ kellene levetkőznie. Erdélyi Béla 
néhol finoman összecsengő színeit bosszantóan zavarja Cézanne imádata. Abra-
kovics Béla színei kissé megszokottan modernek, képességei több elmélyedésre 
hívják. 

Az erdélyi fiatalok közül már említettük a kimagasló, megérett és önálló 
stílust alkató Gy. Szabó Bélát, a többi kiállítók között is gazdag ígéreteket lát
hatunk. Ferenczy Jul ia kissé szomorkás, gyengéd lírájához eszközei egyelőre 
méltatlanul gyengék még. Simon Béla igen jól komponál s egyénien lát, nagy 
képe határozottan megfogja az embert, de a részletekben még sok tanul
mányra van szüksége. Vele kapcsolatban Rudnay Gyula egyik korrektúrája 
jut eszembe. Az egyik növendék rajza előtt állva, első pi l lanatra meglátta s 
velünk is megláttatta, hogy a rajz remekül tükrözi a model életét, azután neki
látott és végigelemezte. Végül kiderült, hogy a részletek egyike sem volt 
érett, de az egészet átsugárzó szellem feledtette a kivitel ügyetlenségét. Ez 
azonban az a része a művészetnek, amelyet meg lehet tanulni sok és szor
galmas természetnézéssel és képi hatási-a nem törekvő festéssel. A kemény 
stúdium nemcsak technikát eredményez, hanem művészi elmélyülésének is 
nagy hasznára lesz. Ugyanez áll Andrássy Zoltánra is. Fülöp A. Andor stí
lusa m á r kiforrott, az atmoszféra fény és színjátékait kizáró, finoman rajzolt 
képe rokonszenves alkotás. A Bordy András vezetése alatt dolgozó marosvá
sárhelyi fiatalok mesterükben fejlődésüket elősegítő s adottságaik irányát 
nem befolyásoló kitűnő irányítót kaptak. Műveik egyetemes mértékkel még 
nem mérhetők, de sok egészséges meglátás jellemzi portréikat. Vásárhelyi Z-
Emil dekoratív törekvéseiben tudatosan kiküszöböli érzelmi élményeit, egy 
művészember számára végzetes lehet ez az erős intellektualizmus. Galántai 
Pirk János téli tájképén új, forradalmian szép szín összhangok s hangulatok 
csendülnek meg. Vérbeli művészember s a nagybányai hagyományokat dús 
színekkel és merész hangulatokkal gazdagítja. Varga Mátyás őszi hangulata 
a színekben gazdag festőiességű és kitűnően rajzoló művésznek nem a leg" 
szerencsésebb alkotása, 
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A kárpátaljai és az erdélyi fiatalok szabad, egyéni irányú, gazdag kísér
letezésével szemben a csonkaországi fiatalok műveit bizonyos egység jellemzi; 
tegyük hozzá rögtön, hogy ez az egység nem sok jóval bíztat. Szinte vala
mennyije egy-egy nagy mester hatása alatt dolgozik, legtöbbjük meg az olasz 
korai renaissance művészetének bágyadt s fáradt utánzója. Kún Istvánt 
Rudnay Gyula, Bar tha Lászlót Bernáth Aurél és Barcsay Jenő igézte meg, 
Ernőd Aurél Iványi-Grünwald késői képeinek összehangoltabb változatát állí
totta ki. Természetesen ez a megfigyelés csak bizonyos mértékig értékmérő 
jellegű, mert e más mesterek bűvöletében élő fiatalok sok finomsággal s erő
vel törik át az igézet tartalmát s erősebbjeikben önálló kifejezőeszköz felé 
való törekvés is rokonszenvet kelt. Nehezebb kiutat találniuk az újklassziciz-
mus követőinek. A renaissance hatalmas vajúdásából megszületett s abban 
az időben gyökeréig őszinte stílusnak előzmény nélküli átvétele nálunk egy 
erősen papirízű, dekoratív divatot alakított ki. Az egyetlen, aki robosztus 
tehetségével áttört ezen a sablonon s igazán jelentős, nagy értékű alkotásokkal 
gazdagította a magyar művészetet, Aba-Novák Vilmos volt. A nagy barokk 
mesterekre emlékeztető könnyed és nagy felületeket biztosan benépesítő fan
táziája s hallatlan bravúros rajztudása átsegítette őt a ványadt, filozofálgató 
vag:/ affektáltan naiv s az élet lendületes szép vonalzenéjét dróthálókká mere
vítő festőmódon. A nála kisebb tehetségek azonban menthetetlenül belevesznek 
a nagy idők mestereinek bámulatába s őszintének képzelt szabad variálásába. 
Kísérleteik különösen akkor nagyon kétséges értékűek, ha a magyar művészei 
hagyományainak merev törését is meglátjuk munkáikban. Kétségtelen, hogy 
nem lehetünk olaszabbak az olaszoknál s így az errevaló törekvés hiábavaló
ságba pazarol magyar értékeket. Az is bizonyos, hogy a falfestés technikáját 
másutt, mint a nagy olasz mesterek freskóin, sehol sem tanulmányozhatják 
jobban a nagy feladatokra készülő magyar fiatalok. Ezzel szemben nyilván
való, hogy a magyar népviseletbe öltöztetett Madonna semmivel senl magya
rabb, mintha a XV. századi firenzei hölgyek finom profilját, vagy igazi olasz 
ábrándosságát „élik új já" művészeink. Néhány tehetséges, rokonszenves művé
szünk vajúdik a magára vett stílusos saját ösztönös mondanivalói malomköve 
között. Kolozsváron kiállított képeik azonban kevés jelét mutatják annak, 
hogy a neoklasszicizmus fegyelmező erejét s műhelynevelését szervesen bele 
tudnák építeni a magyar föld művészetébe. Az olasz művészet sokszor termé
kenyítette már meg hazánk művészetét, de ez az olasz művészet mindig a meg
termékenyítéssel egykorú művészet volt, amelyik egyúttal egész Európára is 
sugározta szépségeit. A futurismo-ból kinövő olasz újklasszikus művészet 
nagy mesterei végigmentek szívvel-lélekkel egy nagy művészi forradalom 
minden járható és járhatat lan útján, s sok egyéni küzködéssel értek el egy 
olyan stílushoz, amelyik sok rokon vonást árul el a kezdő renaissance művé
szetével. Az olaszok sok forradalmi vívmányát magában hordozó újklassziciz-
musa tehát előzményeiből forrott az^á, ami s nem a más előzményekből kinőtt 
quattrocento mesterek képeinek szemléletéből, másodlagos élmény hatására 
keletkezett. Tagadhatatlan, hogy Magyarországon is a XX. század elejének 
szélsőséges' forrongásai után természetes és az összes zsákuceák tanulságait 
magában hordó lehiggadás tapasztalható. Gyönyörűen példázza ezt a folya
matot Bartók Béla művészete, mely önmagából lassan az egyszerűbb szerke
zetek felé gazdagodik. Nem hiszem azonban, hogy ezt a folyamatot mestersé
gesen siettetni lebetne, vagy épenséggel laboratóriumi munkával meg lehetne 
teremteni összehasonlíthatatlanul rokonszenvesebb nekünk az egyéni ter
mészetlátásból annak kezdő és néha dadogó előadásából sok küzködéssel ki
növő művészet, mint a más éghajlat, légkör, kor és vérmérséklet kész ered
ményeinek egyszerű átvétele. 
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Sajnálatos, hogy a magyar történeti festészet nem nagy hagyományain 
állva tör új és merész utakat, hanem klasszikus mintákra támaszkodva biceg 
célja felé. Néha sablonkincse birtokában bántó fölényességgel nyúl témáihoz 
s egy kaptafára húzza valamennyit. Pedig talán Szent Is tván és Mátyás kora 
között nem csupán az a külömbség, hogy más ruhában jár tak az emberek. 
Bizony a múlt század Madarásza és Székely Bertalanja és a közelmúlt Rudnay 
gobelinje és Aba-Novák freskósora után igen vérszegény az az anyag, amit a 
kolozsvári kiállítás bemutatott. 

A papirízű neoklasszicizmus a szobrászok közt sokkal kisebb intenzitás
sal hat, mint a feslőknél, a néha tisztán díszítő célból született szobroknál 
nem is mindig zavaró, különösképen ha a régi városképek helyreállításakor 
alkalmazzák ezeket a másodéimenyből született szobx'okat. A szoborkiállítás 
sok friss és önálló tehetséget mutatott be. A szobrászati anyagból messze 
kimagaslik Borsos Miklós fekete gránitfeje és Pásztor János elmélyült szere
tettel faragott néhány szobra. Monumentális mű kis méretei ellenére Boda 
Gábor jerikói trombitása s szépek Kocsis András, Varga Ferenc, Somogyi 
József, Andrássy Kurta János, Boldogfai Farkas Sándor, Laborcz Ferenc, 
Kosa Huba Pál és a díjnyertes Kós András munkái Műveik sok szabad és 
lendületes gazdagságú motívum és mintázáskincset rejtenek magukban s sok 
magvas, egészséges kompozíciós ötlet van bennük. A klasszikus ízlésben 
fogant s mégis jó szobor kitűnő példája Kocsis András egyik szobra, míg Buzi 
Barnabás díjazott faszobrában idegenszerűleg hat a finom naturalizmussal 
induló művész magárakényszerített monumentalitása. Ugyanez áll Győri 
Dezső Szent Ferencére is. Sajnálatosan hiányzott a kiállításról Pátzay Pál, 
Vilt Tibor és Borbereki Kovács Zoltán munkássága. 

Mind a festők, mind pedig a szobrászok műveinek feljegyzésekor az volt 
az irányító szándék, hogy különösen a fiatalok munkájának értékeire s hibáira 
mutassunk rá. Az említetteken kívül még számos kiállító művét láthattuk a 
kiállításon. Köztük több u. n. „befutott" idősebb és tehetséges fiatalabb festőét 
és szobrászét is. Kiállított munkáik azonban munkásságuk eddigi színvonalán 
mozognak s nem világítják meg új oldalról működésüket. í g y az inkább elvi 
síkon tárgyal t ismertetésbeii nem tartottam szükségesnek felsorolásukat. 

összegezve a tanulságokat a következő kép túrul szemünk elé: A magyar 
művészetet időtlenül, vagy a jelen Európa szintjén képviselő művészeink és 
a fiatalokban megcsillanó értékeken kívül kétségbeejtően megtorpant a ma
gyar művészet lendülete. Mintha a magyarság ma nem is sorsdöntő órái leg
nehezebbjében küzdene, hanem csendesen tétlenkednék. Elszorul az ember 
szive, ha a kép és szoborvásárlásokat nézi. Egy-két kivétellel csak állami 
közületek vásároltak. Már pedig a közületek nem tarthat ják el egy ország 
művészetét, s nem is az a cél, hogy csak miízeumokban és hivatalszobábafl 
legyen képviselve a magyar művészet, hanem az, hogy minden művelt magyar 
ember otthonában hallassa szavát. Válságban van tehát a magyar művészet
nek az a művelődéstörténelmileg igen értékes rétege, melyik színvonalas alko
tásokkal a jövendő talaját munkálja s előkészíti a belőle kinövő egyetemes 
erejű magyar művészek útját. Pedig ez a réteg sok bensőséges szépség alázatos 
bányásza s elsorvadása vagy önmaga-eladása a nemzet egészének egészség
telen művészetszemléletét mutatja. Mert bizony még az ál talunk igazán gyen
gének tartot t kiállított művek bármelyike is méltóbban képviselheti a 
magyar művészetet középosztályunk lakásaiban, mint ami" — tisztelet 
a kivételnek — most lóg falaikon. Ehhez azonban szükséges lenne az is, hogy 
a kiállítók is vessenek számot magukkal és a magyar társadalomban való 
helyzetükkel s ne kérjenek csillagászati árat műveikért. A kép és szobor árá
nak indokolatlanul magas volta mögött egy sajnálatos magatar tás húzódik 
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meg. A művész, vagy helyesebben, aki képeket fest, vagy szobrokat farag, 
magát társadalomfölöttinek képzeli s így kivételes helyet kíván magának, 
Nem is kell talán megemlíteni, hogy az a kevés, akinek tényleg kijár ez a 
megkülönböztetés, mély emberi bölcsességgel sohasem kívánja ezt maga szá
mára. Ez a túlméretezett önértékelés jut kifejezésre a nagyraszabott árakban. 
Reálisabb árak s megfelelő felvilágosító nevelés mellett bizonyára áthidal
ható az a szakadék, amely ma a művész és a közönség közt anyagi szempont
ból is tátong. Remélhető, hogy a már folyamatban levő s igen tiszteletreméltó 
szándékú kezdeményezések megtalálják a helyes utat, s a művészek is meg
találják a helyüket a társadalomban, ugyanúgy mint a többi, alkotó hivatás
ban dolgozó magyar ember. 

Az építészeti kiállításról szólva csak a legteljesebb köszönettel gondol
hatunk a kiállítás rendezőire. A tárgyilagosság kedvéért meg kell jegyezni, 
hogy a rendezés nagyvonalú alapelveinek keresztülvitelét nagyon megköny-
nyítette az, hogy kitűnő fényképekkel és rajzokkal mutathatták be azt a tör
téneti anyagot, amelynek bemutatása a képzőművészeti kiállításon csupa nagy
értékű eredetivel történhetett volna meg. 

Az építészeti kiállítás beleilleszkedett Erdély s az egész Magyarország 
múltjába s a jelenen keresztül egy szociálisabb Magyarország építészeti ter
vezetét vázolta fel. Ugyanilyen nagyvonalúsággal mutatta be a Kolozsvár 
megtisztítása miatt épen időszerű, csonkaországi városrendezések és város
szépítések munkáját. A kolozsvári városrendezési tervek, több szempontból 
már megoldást is jelentő pályázatainak bemutatásával is a jövőt szolgálta a 
rendezés. Záray Lukács és Vargha László néprajzi felvételei egy régóta nél
külözött nagy munka első lépéseiről számolnak be. Erdély építő és faragó 
kőanyagjainak művészi alkotásokkal is illusztrált bemutatása és a szabad 
térbe állított szobrok helyes elhelyezésének több szempontú magyarázata (bár 
ez utóbbi technikai kivitele nem volt méltó a gondolat szépségéhez) mind nagy 
vonzóerőt jelentett. A Redout termeinek kitűnő tagolásában felsorakozott az 
utolsó 20 év magyar építőművészetének minden kiváló alkotása s ehhez kap
csolva, a?, elszakítás óta megjelent művészet- és építészettörténeti munkák 
sorozata. Ez a kiállítás nagy szolgálatot tett mind a szakembereknek, mind 
Pedig a szépség és hagyomány meg az új országépítés feladatait termékenyen 
munkáló nagyközönségnek is. 

Külön kiállításon láthattuk a megszállás alatti Erdély szépirodalmi 
könyvtermését és színházi s zenei erőfeszítéseit valamint a fényképezés mű
vészi lehetőségeit bemutató szemlét. 

A kiállításokon és a művészi hetek egyéb eseményein s a hozzájuk csat
lakozó könyvnapokon a magyar állam- és művészi élet sok kitűnő képviselőjót 
látta falai között Kolozsvár. Az a nemes hagyományokon folyton úja t építő 
erdélyi hagyomány, amelynek tényleges központja, de egyúttal jelképe is 
Kolozsvár egy hónapra az egyetemes magyarság szellemi életének forgópontja 
lett. Mindenképen serkentő hatással volt szűkebb pátriánk szellemi életére ez 
a találkozó, mert élménnyé lett az a minden erdélyi magyarban meglevő ha
talmas érzés hogy a magyar műveltség egy es oszthatatlan s a kulon „szelle
miségeknek" csak annyiban van létjogosultságuk, mennyiben sajátos színeik
kel ezt az örök magyarságot szolgálják s gazdagítják. 

László Gyula 




