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Művészeti szemle. 
Az új művészek kiállítása, 

A legfiatalabb művésznemzedék a 
maga egyre erjedő, forrongó lelkivilá-
gával nem találta már helyét egyik 
legmodernebb művészegyesületünk ke-
retében sem. Friss ra j t eresztett tehát 
s a maguk külön virágmezőiről próbál-
ják szedni a termést. 

Az Új Művészek Egyesülete külföldön 
kétszer is szerepelt már. Résztvettek 
a fiumei nemzetközi kiállításon s ott 
medaglia commemorativát nyertek. 

Bécsben a Künstlerbund Hagen he-
lyiségében szerepeltek s a bécsi sajtó 
elismeréssel szólott munkásságukról. 

A Nemzeti Szalon termeiben rende-
zett mostani kiállításuk ismerteti meg 
őket együttesen a budapesti közönség-
gel. Külön-külön legtöbb kiállítójukkal 
másut t is találkoztunk már. 

Az Új Művészek csoportjának Páris 
a Mekkája. Törekvéseikből ki-kiérzik 
a legújabb német irányok hatása is, 
de mégis csak Páris az anyakaptáruk, 
ott tanul tak, az ottani benyomásokat, 
eltanulásokat hozták el, hazaszállin-
gózva. 

Aki mostanában csak egyszer is 
végigsétált a Függetlenek falabirint-
jának sok-sok kaptárán, aki lát ta az 
ottani kisebb, intim kiállítások anya-
gát, az lépten-nyomon reámutathat 
azokra a nevekre, ecsetekre, melyek 
nagyon, de nagyon közeli rokonságot 
ta r tanak e kiállítás fiatal szereplőinek 
munkáival. Aki odakint mindezt lát ta, 
az nem is fog már elképedni a — hogy 
is mondjuk . . . — a szín-jazz e harso-
gásának láttára. Korszerű tünet ez is. 
Megszoktak már az emberek mindent. 
Semmin sem csodálkozni: ez a kor 
jelmondata. 

De persze, azok, akik a művészet 
nagy eredményeit és jövőjét minden 
veszedelmesnek tűnő túllendüléstől már 
eleve meg szeretnék oltalmazni s azok, 
akik ilyesmit nem igen lát tak, jogos 
idegenkedéssel tekinthetnek i t t sok 
alkotásra. 

A művészet szent, nagy életfolya-
mata sem áll, nem állhat meg, ebben 
is megmutatkozik az örök fejlődés 
vonala. Dehát — sunt certi denique 
fines . . . bizonyos határon túl menni 
nem megértést jelentene már, hanem 
azt, hogy az ember könnyűszerrel fel-
hagyja ültetni magát. 

A mai művészeti forrongás érdekes 
lehetőségeket is vetet t felszínre, az 

bizonyos. De Párisban úgy, mint Né-
metországban nagyon hamar szeren-
csétlen mesgyékre fu to t t a legtöbb 
«izmus», a surrealizmust sem véve ki. 
A legtöbb harcos jelszó virága egy-
kettőre lefonnyadt. Kiderült, hogy 
kelyhében nincs méz a művészet szá-
mára, csak tar talmatlan, tarka, kósza 
por, mely elrepül a semmibe. 

A baj azután onnan származik, hogy 
sok fiatal művész felül ezeknek a jel-
szavaknak, ecsetét, palet táját , néha 
meg naiv lelkét is ki tár ja számukra, 
a külföldön töl töt t kevés idő alatt 
mohón teleszívja magát mérgükkel s 
hosszú ideig rabja lesz ezeknek a múló 
áramlatoknak, külsőségeknek, mert tet-
szik neki, hogy idehaza elképesztheti 
velük a polgárokat. Persze, akad köz-
tük fanatikus is, aki makacsul ragasz-
kodik azután idehaza az eltanult blöff-
höz, akkor is, amikor az Páris nagy 
kohójában már régesrégen eldobott — 
vieux jeu . . . 

Nincs áldásosabb, mintha a fogékony 
if jú művészlélek belekapcsolódhatik a 
nagy teremtő áramlatokba, ha világot 
lá that és szemébe, lelkébe ölelheti a 
művészet friss, ú j virágos tábláit is. 
De az if jú művészeknek meg kellene 
tanulniok, hogy vannak ragadozó virá-
gok is. Olyanok, amelyek bekapják és 
elemésztik a mézkereső lelki méhecs-
két . . . Csak az gyüjthet a művészet 
örök kaptárába tiszta értéket, aki biz-
tos érzékkel, lélekkel tud mérlegelni a 
maradandó, a nemes és a dudva kö-
zött, 

Szerencsére a mi fiataljaink között 
több az olyan, aki a kellő határon meg 
tud állani. De bizony akad köztük 
olyan is, aki kellő ítélet nélkül lódul 
bele a jelszavak maszlagába vagy 
önmagával szemben is könnyelműen, 
divatból sodródik az eltanulható külső-
ségek veszedelmes ú t já ra . 

Ezen a kiállításon is érdekes kísér-
letek váltakoznak naiv belekábulások-
kal és merész blöffőkkel, efemer művé-
szeti divatcikkek elmélyedő, újszerű 
keresésekkel, mosolyra késztető t i tán-
kodásokkal. 

Vaszary János egyre forrongó, vib-
ráló színekkel ékes plakettájáról szár-
maznak a termek legérdekesebb darab-
jai. Az ő nagy tehetsége, tanultsága 
persze megbírja a legmerészebb ugrá-
sokat is. De még a vezető mester 
némelyik alkotásán is szembetűnik 
néha, hogy mily közelről érte a párisi 
hatás. Ezút tal különben nem nyu j t 
annyit, mint legutóbbi szerepléseikor. 
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Legjobbak tengerparti részleteket ábrá-
zoló bravúros vízfestményei. Több képe 
túlságosan is plakátszerű. 

A mellette felsorakozó fiatal nemze-
dék munkái között Bartók Mária képei 
valami furcsa misztikummal, Emőd 
Aurél csillogó, friss színeivel, Kemény 
László felfogásának mélységével (Teme-
tés, a Van Goghra emlékeztető Fogház-
udvar), Klie Zoltán üde koloritjávai, 
japános finomságával (Őrház, Külváros, 
Pályaudvar, Virágok), Lahner Emil le-
egyszerűsített, komoly formáival, Med-
veczky Jenő jellemláttató készségével, 
Miháltz Pál ötletességével, Pécsi Pilch 
Dezső könnyed vonalvezetésével, ra-
gyogó színskálájával, Róna Emy mese-
illusztrációinak finom bájával, Vaszkó 
Ödön tartalmas voltával hatot t . 

A szobrászati részből kiemelkedik 
Beck Ö. Fülöp egy régebbi, erőteljes, 
kiváló alkotása, a Menyecskefej, Vilt 
Tibor néhány nemes egyszerűséggel 
megoldott fej tanulmánya (IX. Sinfo-
nia, Bambino, Férfifej) és Beöthy Ist-
ván Vetkőző férfi című eredeti felfogású 
munkája. 

Gárdos Miklós vasbetonból való Jazz 
band-je a kor mulatságos karikatúrája 
gyanánt tekinthető. Aki a pár si Füg-
getlenek Szalonjában lá t ta egy spanyol 
«szobrász»-nak kályhacsőből összerakott 
Don Quixoteját, megnyugodva állapít-
hat ja meg ra j ta az anyag «nemességét» 
és a felfogás szolidságát. A «Gordonkás» 
és a «Kígyóbűvölő» bizarrságában van 
bizonyos érdekes formakészség. Talán 
komolyabb dolgot is fog majd vele 
teremteni. 

Ezek mellett persze felvonulnak a 
képbe rögzíthető, meghökkentő kép-
telenségek is. Vad színekkel feléből, 
harmadából befedett vásznak, ecset-
nyélből «lendülő» gyógypedagógiai vo-
nalak, vasúti szemaforok szépségéig ha 
felérő piros, kék, zöld ábrák merész 
összevisszasággal való keretbe terem-
tései, óriási ceruzahegyező-gépekből ki-
kerültnek ható plasztikus munkák 
s így tovább, valamilyen dallamos 
«izmusig». 

Nil admirar i ! Mi meg is fogadjuk a 
kor szavát : nem csodálkozunk. Nem 
mi ! Csak azért sem. 

Hamar elül ezeknek a félelmetes 
izmusoknak kisded kavargása. Fölöt-
tük ott süt mindig az Örök Művészet 
napja és mindenkor hajlandó fényes-
ségébe, melegébe fogadni forrongó, 
izgatottan keresgélő, de végül mégis 
csak alája alázattal megtérő, igazi fiait. 

Mariay Ödön. 

Az Ady-síremlékpályázat. 
A Műcsarnok termeiben nem keve-

sebb, mint százegynéhány Ady-sír-
emlékterv került kiállításra. 

Ez a feltűnő nagy szám bizonyítja, 
hogy Ady bonyolult egyénisége meny-
nyire izgatja szobrászművészeink kép-
zeletét is. 

De a sok pályaterv egyúttal bizony-
sága annak is, hogy a költő versei, 
élete, lelkisége körül szinte szüntelenül 
viharzó viták, a végletes ellentétekbe 
hasadó felfogások késhegyig vit t harca, 
hogy elővillog a szobrászvésőkből is. 

Ahogy az ember elnézegeti a pálya-
terveket, az az érzése támad, mintha 
ezek a hol lelkes, hol meg erőszakosan 
szuggerálni akaró, néha már-már való-
sággal kihívóan «megfogalmazott» min-
ták egy-egy az Ady kérdés körül szen-
vedélyesen vitatkozó könyvnek, cikk-
nek kivonatai lennének. 

Az egyik azt mondja : beszéljetek 
akármit, Ady csak költő, csak ez a 
fontos benne. A másik már vitázik : 
nem elég költő voltát hangsúlyozni, 
tegyük hozzá, hogy magyar költő volt, 
mert sokan szemérevetik, hogy idegen 
volt a dala. A harmadik : Ady a világé, 
az összemberiségé, ő a modern, európai 
dalos. A negyedik : nem a költő a fon-
tos benne, hanem a golgothát járó 
ember . . . Az ötödik : ez az ember a 
szerelem rabja és hőse, ezt kell benne 
ábrázolni. A hatodik : vessünk el min-
den fölösleges jelzőt, állítsunk komor 
szarkofágot a híres halott hamvai fölé. 
A hetedik : a harcost kell benne ki-
domborítani, aki küzd önmagával, a 
nővel, az élettel, a sorssal. 

A nyolcadik: Ady csak koponya, 
melybe belezárul költészet, élet, halál 
minden, így kell kifejezni, egy gigászi 
fejjel. . . 

És így tovább. Százegyig s még 
tovább. 

Nem csoda, ha egy ilyen bonyolult 
költőlélek annyiféleképen foglalkoz-
t a t t a a sír emlékét megtervező művé-
szeket. Azonban — sajnos — a nagy 
versengés eredménye egyenesen le-
hangoló. Az érdekes feladatot szobrá-
szaink nem tud ták megoldani, noha 
a pályázaton legjobbnevű szobrá-
szaink egy része is résztvett a kevésbbé 
ismert és ismeretlen művészek sora 
mellett. Nem akarjuk a pályázó művé-
szek érzékenységét megbántani s ezért 
eltekintünk attól, hogy névszerint sor-
ravegyük kiállított pályamunkáikat. 

A bírálóbizottság amúgyis szükebb-
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