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melynek valaha a sikamlós, francia 
bohózat volt a legműveltebb területe, 
ma nemzeti szellemű darabokra tér át. 
Ez mind nagyon szép, de nem elég. 
A jószándék mellé jó darabot is ké-
rünk. 

Az előadás a szokott vígszínházi. 
A szereplők jók, a rendezés pedig baná-
lisan pompás, fantáziátlanul szemkáp-
ráztató. 

* 

A Nemzeti Színház eddig a Shake-
speare Sok hűhó semmiért c. vígjátékát 
primitív XVII. századi angol színpa-
don játszotta. A darab legújabb színre-
hozatalában visszatért a díszletezett 
színpadhoz. Annyival kevésbbé értjük 
ezt az örök kísérletező szenvedélyt, 
mert a korhű színpadi keretben jobban 
érvényesült e vigjáték. Az előadás 
pergőbbütemű és elevenebb voltával 
kedvesebb hatású volt. De különben 
is, ha már az igazgatóság jónak látta 
a vígjátékot újra rendezni, nem lett 
volna szabad félmunkával megelé-
gednie. Most ugyanis az a helyzet, hogy 
a színpadi keret modern, a járás-kelés 
azonban csak oldalról történvén, meg-
maradt korhűen shakespeareinek. Az 
előadó színészek különben igen jól 
játszottak, de készületlenség, a kellő 
számú próbák hiánya ismét látszott 
rajtuk. Akadozás többször előfordult, 
sőt megesett az is, hogy az egyik szí-
nész a másik oldalon jött be, mint ahol 
kellett volna s még hozzá késve érke-
zett jelenésére. Nem szeretnők, ha a 
meginduló új évad visszahozná a mult 
szezon e kellemetlen botlásait. 

Galamb Sándor. 

Művészeti szemle. 
Ernst-Múzeum — Nemzeti Szalon. 

Az új művészeti évad elé elsőnek az 
Ernst-Múzeum és a Nemzeti Szalon tárt 
kaput egy-egy csoportkiállítással. Az 
Ernst-Múzeum évadnyitó kiállításán a 
fiatal nemzedék még forrongásban lévő, 
friss terméséből mutat be igen érdekes 
gyüjteményt. 

A múzeum falait komoly igéretek 
borítják, olyan próbálkozások, melyek 
a most érlelődő művészeti törekvések 
javából valók. Molnár C. Pál, Derkovits 
Gyula, Simon György János az ifjú 
generációnak számottevő tagjai, vér-
beli művészek, akik nem divathóbort-
nak hódolnak, mikor a kifejezés új 
útjait keresik, hanem benső meggyőző-
déseik számára nyitogatnak friss szem-

határokat. Munkáikban még sok a ke-
reső bizonytalanság, még nem nyuj-
tanak kész eredményeket, de a lázas 
erőlködés közben, mely által látomá-
saikat érlelgetik, máris el-eljutnak a 
lelket éreztető művészi élményekig. 
Az ilyen nagy, verejtékes küszködés köz-
ben természetesen el-elcsúszik még az 
alkotó kéz, a célon túlugró nekilendülé-
sek elég gyakran ragadják túlzásokba 
csak a munka bevégzése után fölesz-
mélő művészt, az igazi, leszűrt ered-
mény akkor alakul majd ki, mikor az 
ilyen nyers, fiatal erő megtalálja az ön-
mérséklés aranyzabiáját. 

Molnár C. Pál főleg rajzaival kelt 
kellemes feltünést. Teljesen egyéni úton 
jár, maga vágott ösvényt magának a 
grafikában. Rajzainak legfőbb értéke 
abban rejlik, hogy megtalálta a kor 
mozdulatainak szinte mozgófényképe-
sen hű kifejezését. Ötletes, szellemes 
rajzgondolatokat vet papirra a ma női-
ről, figuráiról, embereiről. Észrevette 
azokat a futó, de végtelenül jellegzetes 
mozgásokat, állásokat, amit tánc- és 
sportmániás korunk érlelt ki az emberi 
testből. Ezeket veti oda néhány bra-
vúrosan friss vonallal. Ez a nagy érték 
benne, de viszont ez a nagy korszerű-
ség azzal kezdte fenyegetni, hogy lé-
hává, üressé, könnyed bravuroskodássá 
züllik érdekes művészete. Szerencsére 
azonban Molnár C. Pál sokat tanult 
a nagy Hodlertől és ez a belesugárzó-
dott nemes erő megint visszalendítgeti 
a fölfelé törő útra. Egy verseskönyv-
höz készült meleg, bensőséges, archai-
záló rajzsorozata szépen igazolja ezt. 
Festményein súlyos plasztikai és formai 
feladatokat igyekszik megoldani, sok-
szor érdekesen, de itt még nem találta 
meg magát. 

Derkovits Gyula elmélyedő, érdekes 
művész. Festményein a gondolati elem 
uralkodik. Egyelőre ez még erősebb 
hatást gyakorol reánk, mint a festői 
megoldás, it t még úgy érezzük, mintha 
ecsetje nem érné utól képzeletét. Túl-
fűtött, komor képzelőerő sűrűsödik e 
vásznakra. Rejtelmes emberi lélek-
zugok tárulnak föl a furcsa színek és 
izgató vonalak révén. Egynémelyik ké-
pén azonban már kezd harmóniába 
összecsengeni a gondolati és festői elem. 
(Quartett, Országúton, Menekülés.) 
Ezek a képek érdekes, sokat igérő 
művészi út állomásai. 

Simon György János vérbeli grafikus. 
Végtelenül kevéssel tud sokat mondani 
emberekről, tájakról, városokról. Raj-
zaiból lélek és tudás sugárzik. Külö-
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nös, hogy fehérrel és feketével élénk 
színképzeteket tud kiváltani a szemlé-
lőből. Néhány arcképtanulmányát 
szinte élően színesnek kell valahogy 
éreznünk, annyira belénk markol plasz-
tikus frisseségével. «Hosszú utca» című 
rajza kis műremek. Néhány vonallal 
csudálatos mélységet varázsol elénk. 
E fiatal művész friss erejétől sokat 
kell még várnunk, gyüjteménye kelle-
mes meglepetést keltett. 

Rauscher György sem érdektelen festő, 
de egyelőre nagyon is érezteti az ide-
gen hatásokat. Képei túlságosan színte-
lenek és többnyire modorosak. Pár 
arcképén azonban erős jellemláttató 
tehetség kezd kibontakozni. 

Cselényi-Walleshausen Zsigmond ké-
pei színesek, de sok rajzbeli hiba tűnik 
szembe rajtuk. Ez a gyüjtemény egyéb-
ként sem valami szerencsés állomásán 
mutatja be a művészt. 

Kósa Mária szobrásznő arcmásai kö-
zött akad pár sikerültebb is, kompo-
ziciói és más próbálkozásai azonban 
egyelőre élvezhetetlen vonalkhaoszba 
fulladnak. 

* 

A Nemzeti Szalon első kiállítása al-
kalmával az úgynevezett «Független 
Művészek Társaságá»-nak engedte át 
termeit. 

Súlyosan tévedett az a valaki, aki 
a büszke név után valami hetykén új-
szerű, merész művészeti anyagot várt 
e kiállítástól. . . Sokan bizonyosan a 
Société Des Artistes Independants pá-
rizsi deszkabódéinak zürzavaros, rek-
lám — és ég felé törő, szűk zsürikeblet 
döngető ostromát, önigazoló, csak azért 
is — kiáltását várták . . . Dehogy, 
kérjük szépen, dehogy ! Ezek a magyar 
«függetlenek» hajlékot szoktak nyerni 
akármikor a budapesti átlagkiállítá-
sokon is. Ezt a féldilettáns nívót — 
sajnos ! — nem egyszer láttuk már és 
fogjuk is látni azokon a kiállításokon, 
amelyekre épúgy nem szoktunk vissza-
emlékezni, mint az év szürke, esős 
napjaira. Erre a «független» társulásra 
ugyan nem volt semmi szükség ! A ki-
állítók egyrésze egyszerűen : dilettáns. 
Ezeknek semmiféle nyilvános tárlaton 
nincs keresnivalója. (Sajnos, igen nagy 
számmal szerepelnek e kiállításon, vak-
merően kitörve a számukra rendelt 
szűk, családi keretből, ahol pedig igen 
csinos bókokat arathatnak «bájos», egé-

szen a «megfoghatásig csudálatos» csend-
életeikkel és egyéb keservességeikkel!) 
A kiállítók másik, kisebb része pedig 
olyan nagyon-nagyon átlagos képecs-
kéket mutogat, amilyenek mellett ásítva 
megy el az ember, nem értve, hogy 
ugyan miért festette meg valaki tíz-
ezredikszer ezeket a festői közhelyeket, 
lélek nélkül, eredeti felfogás nélkül, 
komoly tehetség nélkül? Végezetre pe-
dig : akad i t t pár derék festőnknek 
pár derék, becsületes dolga, olyan, ame-
lyik derekasan megállja a helyét valami 
csöndes őszi vagy tavaszi tárlaton. 

Legfeljebb ezeknek a nevét jegyez-
hetnénk föl, de ezúttal függetlenítjük 
magunkat ettől a szokástól, jelezni 
kívánván, hogy igazi művészembernek 
nem lehet komoly elismerésre töre-
kedni — ilyen versenytársak között. 

Nagyon jól elvagyunk a párizsi 
«Függet]enek» szalonjának vad bizarr-
ságai, zöldségei és handabandázásai 
nélkül, de épúgy nem kérünk hasonló 
címke alatt a legsivárabb dilettantiz-
musból sem ! A kritikára mégcsak meg 
sem érett «művészeti» anyagra senki 
sem kíváncsi, ilyen hangzatos, ál-
önérzetes lobogó alatt sem ! 

Kritika és közönség egyaránt igazi, 
benső, becsületes magyar művészetet 
óhajt és kíván, nem pedig sok hűhót 
semmiért fölkavaró, feltünési vágyból 
fakadó, leutánzott mozgolódásokat. 

A budapesti kiállítási termekben a 
szerencsére egyre növekvő és javuló 
ízlésű, műszerető közönség, a kritiku-
sokkal együtt kalapot emel mindenkor 
a kiforrott, tisztes magyar művészet 
előtt, érdeklődve tekint az új irányok 
felé is, figyelemmel kíséri azok forron-
gását, jóindulattal várja eredményei-
ket, jogos és érett bírálattal elfordul 
a művészet zsonglőrjeitől. Jóakaratú 
megértésük fejében elvárhatják, hogy 
csakugyan művészet élvezésére, meg-
bírálására gyüjtsék össze. 

Magasszinvonalú, mindenütt nemes 
versenyre képes, hatalmas erejű mai 
művészetünk bőséges, értékes kiállítási 
anyagot tud fölhalmozni, kiállítási ter-
meinkbe akármikor. A nagymultú és 
nagy hivatást teljesítő Nemzeti Sza-
lonnak egyszersmindenkorra függetle-
nítenie kell tehát magát az ilyen szin-
vonaltalan kiállítók siserahadától. 

Tisztelet persze a kiállítás — saj-
nos ! — oly kevésszámú komoly művé-
szének ! Mariay Ödön 


