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fel. A magyar tájfestészet ez érdemes, 
sok, nagy sikert megért reprezentáns 
művésze pár évtizedre visszatekintő 
anyagot gyűjtöt t i t t össze munkáinak 
javából. 

Bosznay palettájáról mindig a gyö-
keres magyar festő lelkes, bensőséges 
érzése kél harmonikus életre. Érett 
tudása mindenkor tiszta lírával páro-
sul, érzi és tökéletesen meg is érezteti 
tájaink sajátos, minden más táj tól 
elütő hangulatait. Egyre fejlődő kife-
jező készségével eljutott a színben való 
hangszerelés magas fokáig, a t á j lelkébe 
ömleszti a maga egyéni látását és mé-
lyen meg tud ja vele indítani a művé-
szetére melegen rezonáló lelkeket. 

Gyüjteményének zöme igen értékes 
darabokból áll. Az «Őszi borulás» kiváló 
alkotás, benne búsong a mi őszünk 
halk siráma. A «Szántás» bensőséges 
erővel beszél az Alföld lelkéről. Az 
«Esti nyugalom» valóságos magyar 
andante. A kitüntetet t «Balaton» puha 
felhőzete bravúros festői eredmény. 
A «Tavasz» a friss levegő himnusza. 
A «Mura vidékéről» s a «Nyitramegyei 
zsilip» csupa friss erő. A «Margit-sziget» 
is legjava munkáiból való. 

Két termet Burghardt Rezső és Burg-
hardt József derék munkássága tölt 
meg. Mindketten komoly művészek, 
akik főleg tájképeiken és városképeiken 
tudnak a nézők lelkéhez férkőzni. 

Külön teremben kapott helyet Vá-
rady Gyula és Kunffy Lajos számos 
darabból álló gyűjteménye is. Várady 
Gyula igen számottevő tájfestőnk. Né-
hány munkája bensőséges erővel teljes. 
(«Tátika ősszel», «A Balaton» stb.) 
Kunffy Lajos gyűjteményéből messze 
kiemelkednek a bátor színezéssel festett 
«Processzió», az «Őszi napfény», «A reg-
geli» és a «Kilátás a hallból» című mű-
vei. Ezekben meleglelkű, érdekes kolo-
rista nyilatkozik meg. 

A többi termek során is számos jó-
színvonalú, komoly munkára akad a 
tárlatlátogató. 

Örömmel lát tuk az első teremben 
a ritkán megjelenő Tornyai János né-
hány új művét. A «Csizmahúzás)> régi, 
robusztus erejére emlékeztet, úgyszin-
tén a «Levél a frontról» című nagyobb 
vászna is. Nagy kár, hogy ez az őserejű 
magyar festőnk mindazt el nem mondta 
a színek nyelvén, amit pikturánk tőle 
remélt. Ezek a nagy, drámai foltok 
annyi mindent sommázhattak volna a 
magyar emberről . . . 

A nagyterem főfalát a kormányzó 
hatalmas arcképe ékesíti, melyet Kukán 

Géza festett meg. A férfiasság meg-
ragadó erejét szerencsésen, elismerésre-
méltó művészi készséggel fejezte ki 
ra j ta ez egyre markánsabb lendületre 
kapó portretistánk. 

Romek Árpád bravúros csendéletei 
közül elsőrendű a 17. számot viselő. 
Udvary Pál fontainebleaui erdőrészlete 
frissen beszél e híres művészi témáról. 
Komáromi Kacz Endre igen jó, jellemző-
erejű arcképet festett Sipőcz Jenő pol-
gármesterről. Áldor János László «Est-
szürkület»-e bensőséges, érett alkotás. 

A harmadik teremben Sárkány Gyula 
«Andante» című festménye a művész 
régebbi, nagysikerű képeinek nyomán 
jár, de ezúttal sem ebben, sem többi 
munkájában nem tudot t semmi érde-
keset mondani. Koszkol Jenő nevét egy 
igen jó interieurje véste emlékünkbe. 

Az ötödik teremben Nadler Róbert 
«Campanile»-je, Vigh Bertalan «Tüzek» 
című friss színezetű képe és Aradi Edvi 
Illés Jenő «Sárga szobá»-ja állítják meg 
a nézőt. 

A tizedik teremben Bednár János 
«Vénus»-a tűnik föl. Friss, jó munka. 
Hornyánszky Miklós egyre biztosabb 
ecsetjét dr. Lukács György jellegzetes 
arcképe dicséri. 

A grafikusok ezúttal nagyon kevés 
lappal szerepelnek. Ezek között figye-
lemreméltó Lühnsdorf Károly igen jó 
önarcképe és Páris Erzsi pár kisebb 
munkája. 

A szobrászati rész is meglehetősen 
szegényes. 

Bory Jenő Prohászka Ottokár érde-
kes fejét szépen mintázta meg. Rajki 
István «Harcolók» című kompozició-
jába sok lendületet vit t bele, de a két 
alak összefüggését nem tudta kellő 
vonalritmusba fogni. Orbán Antal «Ta-
vaszi örömök» elnevezésű kompoziciója 
egységes, harmonikus alkotás. Sződy 
Szilárd Kornis Gyula dr. jellemző erő-
vel megmintázott arcképével tűnik föl. 
Nemes György «Kétségbeesés» című 
figurájának mozdulata igen finom, kife-
jező. Az őszi tárlat általában véve 
derekas színvonalú, nagyon sok komoly 
munka akad a bő műtárgyanyagban. 

Mariay Ödön. 

Magyar folyóiratszemle. 
Három világtájon kell ma figyelem-

mel kísérni a magyar irodalmi életet : 
Felvidéken, Erdélyben és itthon. (Az 
elszakított Délvidék irodalma sajnos, 
alig jöhet tekintetbe.) Három bolygó 
önálló élettel, de mégis közös naprend-
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szerbe tartozón. A megszállott részek 
épen úgy, mint a megmaradt és eszmélő 
vidék minden változás, akadály elle-
nére is Budapest szellemi vonzóerejé-
ben állanak. A felvidéki és erdélyi írók 
az itteni irodalmi közvéleménytől nyer-
ték el véglegesen írókká szentelé süket 
és értékelésüket, hangjuk megerősödé-
séhez szükség volt a régi főváros 
rezonanciájára, az i t t felmerülő szel-
lemi mozgalmakra amennyire csak 
tehették, ügyeltek. Másrészt azonban 
tud ták , hogy helyzetükből folyóan 
sajátos feladatok is várnak rá juk, 
amelyek megoldásában Pesttől semmi 
segítséget sem várhatnak, ahol egész 
ú j a t és eredetit kell teremteniök. Szű-
kebb hazájuk, idegen államalakulatokba 
sodort, magára maradt népük egyéni-
ségét kell óvniok, szellemét, céljait 
határozottakká tenniök. Az öntuda-
tossá válás náluk létkérdés és a biza-
kodás, hogy ebben ők lehetnek mintái 
a mindenkori mintaképnek, még szo-
rosabbra fűzi a velünk való szellemi 
kapcsolatokat. Hozzánk tar toznak, 
mert midőn magukat adják, nekünk 
adnak erőt és ösztönzést. 

A Budapesti Szemle októberi és 
novemberi számában Farkas Gyula 
szép tanulmányban először adja a Fel-
vidék magyar szellemi életének rend-
szeres képét. A felvidéki magyarok 
helyzete sokkal nehezebb, mint az 
erdélyieké. A földrajzi egység és a 
történelmi hagyományok nevelő ereje 
egyformán hiányzik. A nemzettestről 
leszakadva nem nyúlhatnak vissza régi 
példákra és öntudatra. A középponttól 
függés a háború előtt oly erős volt, 
hogy az önállóságuk teljesen elcsene-
vészedett. «A Felvidéknek nem volt 
olyan röghöz kötöt t magyarsága, mint 
Erdélynek. Nem voltak meg a saiát 
százados kultúrális intézményei. A vi-
lágfelfordulás i t t mindent erjedésben 
talált.» Most csaknem a semmiből 
kénytelen tehát a Felvidék a maga 
külön életét kialakítani. Politikai, vi-
lágnézeti ellentétek is megnehezítik e 
munkát . Pozsony konzervativizmusa, 
Kassa modernsége éles szembeszögező-
désével sokáig béní tot ta az irodalmi 
mozgalmak erejét, csak legújabban 
érezhető a megoszlás helyett inkább 
a kiegészítésre törekvés. Folyóirat nem 
tudo t t megmaradni, máig sincs. He-
lyette kulturális egyesületek irányít ják 
a szellemi életet, így a pozsonyi Toldy-
kör és a kassai Kazinczy-Társaság. 
Felvidéki lélekről még korai volna be-
szélni, de már beszélhetünk kialakuló 

felvidéki magyar irodalomról és kultúr-
életről. «Kezd kialakulni a vérbeli írók 
gárdája, akik nem akarnokoskodásból, 
hanem belső hivatásból írnak. Az iro-
dalom művelése már nemcsak nemzeti 
kötelesség, hanem művészi feladat is.» 
Főleg a lírikusok munkája jelentős. 
Ebből a lírából Farkas megfigyelése 
szerint hiányzik a Felvidéknek, a szülő-
föld helyi és történeti vonatkozásainak 
átélése, ta r ta lmát a nemzetiségi hova-
tartozás problémái és szociális hangu-
lat adja. «A költők két nemzetiség 
között állnak és a bennük levő kettős-
ség kiegyenlítésére törekszenek.» A job-
bára idegen származású költők számot-
vetése önmaguk magyarságával adja 
meg a felvidéki irodalom színét. * 

Erdélyben máskép áll a dolog. Szá-
zados hagyományok táplál ják az ú j 
életerőt. Problémák és feladatok ke-
reszteződnek a sokoldalú, de mégis 
egységes munkában. A kisebbségi ér-
dekek védelme, a politikai helyzet 
biztosítása, a tisztán irodalmi kérdé-
sek, a külön múlt részletei intézmények 
és folyóiratok seregében, szépirodalmi 
és tudományos hozzászólásokban tisz-
tázódnak. Tisztánlátás és céltudatos-
ság jellemzői az eleven erdélyi iroda-
lomnak és lelkes józanság. Az íróik, 
publicistáik tudnak kritikával ítélni 
régi hibákról és bát ran birálják a mai 
hatalmat is. Magyarságuk nem egyéni 
válságokban, hanem az alapvetőnek, 
a lényegesnek megismerésére irányuló 
közös erőfeszítésekben nyilvánul. Leg-
sajátabb és mégis a magyar szellem 
legbelsejéből fakadt problémáik a ma-
guk zártságában sziklafalként veszik 
körül az erdélyiek lelkét, eleve meg-
hiúsítva a román államhatalom szem-
pontjainak befurakodását. Nincs más 
szellemi adottság, amit számba ken 
venniök, mint a nemzetüké, bármiféle 
speciálisan román problematikának 
nyoma sincs tépelődéseikben. Saját 
érdekeiken kívül semmi közük az ál-
lamhoz, amelynek kereteiben laknak. 
Nagyon megnyugtató olvasmány egy-
egy erdélyi folyóirat. 

A Magyar Kisebbség nemzetpolitikai 
szemle mondanivalóinak súlyával, ko-
molyságával és bátor hangjával szer-
kesztőinek becsületére válik. Az októ-
ber elseji számban Albrecht Ferenc dr. 
értékes forrástanulmány közlését kezdi 
meg ; Tisza István román nemzetiségi 
politikáját vizsgálja beszédei, levelei, 
nyilatkozatai fényében. Tisza István, 



a magyar államiságnak oly energikus 
képviselője, sohasem gondolt az erdélyi 
románság elnyomatására. «Törekvései 
mindig tiszták, mindig érthetőek vol-
tak s lényegük mindig a román nem-
zetiségek megbékéltetése, a magyar 
államegység gondolatával harmóniába 
hozatala volt.» Ebben a kérdésben is, 
mint annyi másban félreismerve állott 
a közvélemény előtt. Tisza felismerte 
a nemzetiségi probléma jelentőségét 
és méltányos megoldással igyekezett a 
nemzetiségeket a történeti magyar 
államban megtar tan i ; hiszen a cél 
érdekében saját nemzetének túlzott 
közjogi követeléseivel is szembeszállt. 
Román nemzetiségi politikája az er-
délyi fejedelmek hagyományaiba kap-
csolódott. «Tisza István baráti jobbjá-
ban ugyanaz a históriai magyar kéz 
nyúlt az erdélyi románság felé, amely 
kezet az erdélyi román nemzet soha 
el nem fogadott , épen úgy, a ogy 
Románia külpolitikájában a szláv ve-
széllyel szembeni egymásra utaltság 
döntő motivummá sohasem vált.» «Ro-
mánia magatar tása állandóan agresszív 
volt a magyar állammal szemben, de 
Tiszát a hazai románság iránti politi-
kájában ez a körülmény nem befolyá-
solta. Lelke nem ismert gyűlöletet és 
bosszút.» «Tisza István és vele együtt 
a magyar nemzet igazságát» keresi és 
igazolja Albrecht Ferenc dolgozata. 

Minden írás Erdély ügyét szolgálja. 
A Pásztortűz alapos cikkekben ismer-
teti a vistai, X I I I . századból származó 
templomot, a ferencesek kétszázéves 
kolozsvári kolostorát. Utolsó számá-
ban felhívja Erdély magyar képző-
művészeit és műgyüjtőit , fényképez-
tessék, ír ják le a nagyszámban levő, 
de kevéssé ismert régi képeket, szobro-
kat, faragásokat, hímzéseket, épülete-
ket. Sok rej te t t kincs kerül így majd 
napfényre és földjük művelődéshistó-
riája gazdagodni fog. A folyóirat ú j 
címlapján Erdély címere díszeleg és 
a szerkesztők büszke öntudat ta l vall-
ják, hogy szellemben és formában az 
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erdélyi lelket akarják százszázalékosan 
kifejezni. Nagyon megnyugtató olvas-
mány egy-egy erdélyi folyóirat. 

* 

A Felvidék tétován, Erdély határo-
zottan a maga életét él i ; a befelé 
fordulás szükségét érzi az it thoni köz-
tuda t is. Mert a körülmények kény-
szerítő erején túl az elvi válságok is 
a magunkbaszállás felé sodornak. Új 
magyar szellemnek helyesel Tóth Ala-
dár, vi tába szállva Babits «Halálfiai» 
c. műve fölött Ignotussal. (Nyugat , 
okt. 16. szám.) A háború utáni korszak 
megtagadja tegnapi, Európának induló 
álmait. Az egyéniségek orgiája u tán a 
megkötöttségekhez fordul a lélek, «a mai 
magyar ember vágya visszavezet a 
nemzet ősi közösségeihez». A tegnapi 
nemzedék tagjai vagy passzivitásra 
korlátozódnak, vagy meg kell érteniök 
az ú j idők parancsszavát. A mai ma-
gyar életbe ágyazódásra muta t fáj-
dalmas csalódással, önmegtagadással 
járó példát Babits Mihály. 

Tóth Aladárnak igaza van és még 
sincs igaza. Mert amint a tegnap 
Európa-felé fordulásában nem lá t ja 
meg a suta, értelmetlen vonásokat, 
úgy a mai hazalekötődésben a lemon-
dás tragikumán kívül nem talál más 
problematikusat. Pedig sem lázadásra, 
sem mártír beletörődésre nincsen szük-
ség. Nem illuziókhoz kell lekötni ma-
gunkat, hanem nemzeti valóságokhoz, 
amelyeknek nem ár that , csak használ-
ha t a tüzetesebb vizsgálat. Amorph-
fogalmak nem nyűgözhetik le a lel-
keket, régi frázisoknak többé nem sza-
bad kielégíteni. Bátran szembe kell 
nézni az adódó ú j feladatokkal, meg-
oldásokat keresni, nem sóhajtozón, 
kész hangulatokat. A magyar közös-
ségbe olvadást e közösség kegyetlen-
ségig fontos megismerése kísérje. Babits 
könyve épen azért nagyszerű, mert ő 
látón és ítélőn választ. Tudja , hogy 
tennivalókért és nem eredményekért 
döntötte romba régi ideáljait. h. g. 
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