
S Z E M L E 

Z E N E . 

A JÚNIUSI HETEK. VERDI BEMUTATÓJA. 
A júniusi hetek keretében került bemutatásra Operaházunkban Verdi 

«Simone Boccanegra» című operája. A teljesen kiérett, jól ismert Verdi stílus 
után rendkívül érdekes volt megismerkedni ennek a stílusnak egy korábbi 
állomásával, bizonyságául a nyílegyenes céltudatosságnak, amellyel a zseni 
művészi eszményeinek megvalósítására törekszik. A mű eredeti formája 1857-
ből való, tehát még az «Álarcosbál», a «Don Carlos», az «Aida» előtti korszak-
ból. A szerző 1881-ben újra átdolgozta. Átütő sikere így sem volt, aminek 
oka főképp a bonyolult cselekmény laza felépítésében rejlett. Jelenleg Werfel 
szövegátdolgozásában került színre, aki igyekezett az egymásután következő 
jeleneteknek határozottabb szerkezeti összefüggést adni. 

A «Simone Boccanegra» mind szövegében, mind zenéjében még erősen 
magán viseli azt a forradalmi, hazafias, nemzeti szabadságot és egységet 
hirdető szellemet, amely Verdit fiatalkori művein (Nabukodonozor, Lombardi, 
Attila stb.) keresztül, az olasz forradalom maestro-jává avatta. A Verdi 
muzsika ritmusának hatalmas koncentrált ereje, céltudatos akarati jellege — 
ami ebben a művében is feltűnik, — szinte hivatott volt arra, hogy a kora-
beli szétdarabolt, sőt idegen uralom alatt nyögő olasz államok nemzeti egy-
sége való vágyódását csak még erősebben felkeltse, kifejezze, hirdesse. Verdi 
egész lényével annyira a néphez tartozott, a népben gyökerezett, hogy művé-
szete is csak ennek a népiéleknek kifejezője lehetett. Ő is, mind nagy kortársa, 
Wagner, akkor kezdi művészi pályafutását, midőn a nemzeti egységre való 
törekvés a legerősebben él ebben a lélekben és mindketten akkor írják meg 
leghatalmasabb műveiket, midőn ez az egység hosszú küzdelem után mind az 
olasz, mind a német államokban létrejön. A «Simone Boccanegra» is a benső 
egységre figyelmezteti az olasz népet, amely földön annyira hagyományos 
volt a viszálykodás, pártoskodás, városok, családok között dúló évszázados 
gyűlölködés. 

Az olasz operák örök főtémája, a szerelem, itt csak epizód jelleget nyer, 
a cselekmény súlypontja a XIV. század genuai köztársaságának pártosko-
dása, amely a két főszereplő személyében ütközik össze. Boccanegra, a plebejus 
vérből származó genuai doge legfőbb törekvése a pártoskodás megszüntetése, 
a béke, az egyetértés előmozdítása. Vele szemben áll Fiesco, az arisztokrata 
párt vezére, aki már azért is legnagyobb ellensége Simonenak, mert leánya, 
szívére hallgatva, követte az akkor még szegény sorban levő plebejust, akitől 
leánya is született. Fiesco elrabolja lányát Simonétól és várában fogságban 
tar t ja . A gyermek nyomtalanúl eltűnik. 

Az előjáték — komor éjtszakai kép egy középkori olasz városrészből — 
azon a napon játszódik, midőn Fiesco fogságban meghalt leányát gyászmenet 
kíséri át a templomba, s a fájdalomtól megtört Simont a győztes plebejus-
párt megválasztja a városállam doge-jának. Már itt megcsodálhatjuk azt a 
jellemző erőt, amivel Verdi énekszólamot, zenekart egyaránt a dráma szol-
gálatába állít. Simone és Fiesco összecsapásában különösen szembetűnik a zene-
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kar nagyszerű indulat kifejező színessége, az énekhangban az emberi érzések 
szembeállítása : a hideg gyűlölet és bosszú Fiesco, a kedvesét és elrabolt gyer-
mekét sirató szenvedő Simon alakjában. Megkapó ellentét ezzel szemben az 
új doge-t vállára emelő plebejusok ujjongó kórusa, amellyel a függöny össze-
csukódik. 

Az első kép komor színei után jóleső látvány az első felvonás derűs, 
finom színekben feltűnő olasz tengerparti képe. Húsz év telt el azóta. Gri-
maldi Amália, egy arisztokrata család örökbe fogadott leánya, várja itt 
szerelmesét, a fiatal nemes Gabrielit. Álmodozó éneke, mintha a természetből 
nőne ki, annyira egy a tengeri kép hangulatával. Amália kezére Paolo, a sötét-
lelkű kancellár is pályázik, de váratlan esemény jön közbe. A doge megláto-
gatja Amáliát és egy régi fényképről kiderül, hogy Amália tulajdonképpen az 
ő elveszettnek hitt gyermeke. Örömteljes érzelmes melódiákban találnak egy-
másra apa és leánya. Milyen messze áll már itt Verdi a csupán bel-cantora 
törekvő régi olasz operastílustól, mennyire döntő a vonalak szépsége mellett 
a kifejezés őszintesége ! — A felvonás azzal a jelenettel végződik, hogy a 
doge visszautasítja a kancellár kérőt, aki bosszút esküszik ellene. 

A legszebb színpadi kép következik most, a doge tanácsterme, körül 
vörös-fekete színű öltözetekben a tanács tagjai ülnek a doge súlyos, arany 
köpönyegben méltóságos teljes díszében. Simone zenei jellemzése ebben a fel-
vonásban lép a legélesebb körvonalakban előtérbe. Férfias bátorsággal száll 
szembe a lázongó tömeggel s elválasztja az összecsapó pártokat. Megkapó a 
doge békedala, melyben szinte zokogó fájdalommal tör elő szívéből a kérdés : 
«Miért nincs a földön béke, miért ont az ember vért?» A dal szuggesztív kife-
jező erejével magával ragadja az egész embertömeget s bámulatos az a művé-
szet, ahogy Verdi gyönyörű színkeveréssel szélesíti ki a formákat: a bariton-
szólóhoz egymásután csatlakozik a szoprán-tenor-basszus (Amália, Gabrieli, 
Fiesco) szólama és az egész hatalmas kórus. Maga a férfias akarat és hajtha-
tatlan erő jut kifejezésre a zenekar hatalmas akkordjaiban, a drámai recita-
tívoban, midőn Simone fejedelmi méltósággal sújt le az összeesküvést titkon 
szító kancellárra. 

A győztes doge nem élvezheti dicsőségét. A kancellár rágalmával, hogy 
Amália a doge kedvese, felbujtja Gabrielit a doge megölésére. Amália meg-
akadályozza a végzetes tettet és felfedi titkát. A doge megbocsát a neki életét 
felajánló Gabrielinek és neki adja leányát. Ebben a felvonásban a tenor jut 
nagyobb szerephez. Verdit, mint mindig, itt is a könnyek, a szenvedés indít-
ják a legszebb áriák megírására. Gabrieli áriája, amelyben Amália vélt hűt-
lenségét panaszolja, vetekedik a Verdi-operák legszebb tenoráriáival. 

Az utolsó képben beteljesedik Boccanegra tragikus sorsa. A halálraítélt 
kancellár lassan ölő méreggel megmérgezte, ez rágja, öli lassú haldoklással. 
De halála előtt mégegyszer szembekerül a régi ellenséggel, a húsz év óta 
álruhában rejtőző Fiescoval. Zseniális az a mód, ahogy Verdi az első felvonás 
kettősével szemben itt minden gyűlöletet, bosszút, ellentétet lágy melódiák 
fájdalmas, könnyes szépségében feloldott. Fiesco leleplezi magát Simone előtt 
és ő, aki sohasem tudott szeretni, most a nemes és ilyen szomorú végre ítélt 
ellenféllel szembe meglágyul és sírva borul a karjaiba . . . Átszellemült zene-
kar, a vonósok remegő harmóniái kísérik a jelenetet. Az esküvőről jövő fiatal 
pár már a végső percekre érkezik, ismét kórussá kiszélesített gyönyörű quar-
tett zárja a jelenetet, amely után herold jelenti a népnek a doge halálát. 

Híven Verdi többi műveihez, itt is a komor, sötét színek uralkodnak. 
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Dehát nem ilyen az élet is, felelte Verdi, midőn ezt egyszer szemére hányták. 
S kérdjük nem azért-e olyan szívhez szóló a Verdi muzsika, mert legszebb 
melódiáit a zokogó lélek diktálta? A nagyszerű drámai erő és az érzés őszinte-
sége adott igazi értéket a «Boccanegra»-nak is. Operaházunk kitűnő előadása 
és a pompás nagyvonalú rendezés, díszletezés (Oláh Gusztáv és Márk Tiva-
dar műve) sokban hozzájárult sikeréhez. Pallo Imre a címszerepben mély, 
egyszerű, meleg emberi ábrázolásával, énekének nagy kifejező erejével, 
Székely Mihály (Fiesco) zengő basszus hangjával, nemes stílusú alakításával, 
gyönyörködtette a hallgatóságot. Amália szerepében Rigó Magda csengő, szép 
szopránja egy kissé a finomságok rovására érvényesült. Halmos János a hős-
szerelmes, Komáromy Pál a kancellár ellenszenves szerepében aratott sikert. — 
Failoni karmester teljesen otthon volt a Verdi-stílus hű tolmácsolásában. 
Nádasdy Kálmán fordítása hozzáértő munkája. 

* 
* * 

A gyermekkar és a Fidelio. Két 
szabadtéri előadás tette még változa-
tossá a júniusi hetek zenei esemé-
nyeit. Az egyik 2000 iskolásgyermek 
hangversenye a margitszigeti póló-
pályán kitűnően sikerült. Igazi sze-
metgyönyörködtető, üde, színes lát-
vány volt a különféle iskolák — 
polgári, tanárképző stb. — felvonu-
lása. A leányok friss, magyaros, nyári 
ruhákban, egy-egy csoportjuk külön-
féle népviseletben, túlsúlyban vol-
tak. Ég és föld ölelkezni látszott a le-
menő napsugár aranyos ragyogásá-
ban, hogy mennél méltóbb keretet 
nyujtson a derűs, daloló, kis csopor-
toknak. S midőn pompás rendben, 
egymásután léptek fel az egyes isko-
lák a póló-pálya Duna felé eső szélén 
felállított tribünök elé emelt dobo-
góra, hogy elénekeljék az új magyar 
gyermekkórusirodalom remekeit, még 
az is, aki többször hallotta őket, új 
elragadtatással és örömmel adózott a 
szebbnél-szebb produkcióknak. A 
hangverseny végén minden iskola 
kórusa egy közös kánon-éneklésben 
egyesült : a jobb és harmonikusabb 
magyar jövő álma erre a pár percre, 
mint élő valóság állt előttünk. Ezek-
nek a gyermekeknek már lelki kin-
csük a magyar dal, a hovátartozás ér-
zésének egyik legerősebb művészi ki-
fejezése. Hangversenyük nemcsak 
erős nemzeti propaganda értéknek 
bizonyult, hanem a maga üde, termé-
szetes közvetlenségében még lát-

ványosságnak is versenytársa lett az 
Operaház szabadtéri előadásainak. 

Operánk az idén a fővárosban tar-
totta meg ezt az előadást. A válasz-
tás a tavaly Tatán nagy sikerrel elő-
adott «Fidelio»-ra esett, mert cselek-
ménye legjobban volt beilleszthető 
Vajda-Hunyad festői környezetébe. 
A rendezők Oláh Gusztáv és Nádasdy 
Kálmán meg is tettek minden lehe-
tőt a játszótér kuliszákkal, különféle 
világítási effektusokkal való ötletes 
beállításában ; az utolsó tömegjele-
netben különösen remekeltek. De ha 
még el is tekintünk attól, hogy a lá-
tási lehetőségek a nézőtéren — leg-
alább is az első előadáson — igen 
gyöngék voltak — a nagyobbik baj 
az volt, hogy Beethoven csodálato-
san mély, nemes operastílusa teljesen 
kútba esett a szabadtéri keretekben. 
Ez a zene olyan koncentrációt köve-
tel a hallgatótól, amit ilyen környe-
zetben, ahol a legszebb finomságok 
elvesznek a nagy térben s csak a 
hangsúlyozottabb részletek érvénye-
sülnek — lehetetlen megvalósítani. 
A szabadtéri előadásoknak éppen az 
az értelme, hogy mennél több ember 
számára tegye hozzáférhetővé a mű-
vészi produkciót, így mindenben az 
erős, kiabáló színek túlsúlyát kívánja. 
Ilyen színeket azonban hiában keres-
sünk az asszonyi hűség zenei apo-
theozisában, Beethoven Fidelio-já-
ban, melynél fenségesebb zenét keve-
set írtak az operairodalomban. 

Prahács Margit 
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K É P Z Ő M Ű V É S Z E T . 

K I Á L L I T Á S O K . 

A festők és szobrászok rendjét ezúttal negyedszer szólította a Műcsar-
nok falai közé a júniusban zárult nemzeti képzőművészeti kiállítás, amely a 
művészi életbe tudvalévően felülről, hivatalos helyről történt beavatkozás 
eredménye. Az ilyen beavatkozásnak nem vagyunk ugyan lelkes hívei, de 
a nemzeti tárlattal oly gondolat vetődött fel, amely személyi érdekeken, 
kisebb nagyobb frakciók jelszópolitikáján felülemelkedve kivánta szolgálni 
a művészi kultúrát s az életet egy nagymultú, élettől azonban nem túlságosan 
duzzadó intézmény körül. A nemzeti tárlat nem akart és nem akar egyebet, 
csak azt, hogy a Műcsarnok, amelynek kiállításaihoz minden valamirevaló 
díj és kitüntetés sorsa van kötve s amely annak ellenére, hogy régi évtizedek-
ből származó presztizse érzékenyen megfogyatkozott, a közönség szemében 
ma is a legszélesebb publicitást jelenti: időnként nyitva legyen a képzőmű-
vészek összessége számára. Minden értéket befogadjon, ha az valóban érték, 
tekintet nélkül arra, hogy elv, irányzat és «izmus» dolgában a művészet melyik 
parcelláján helyezkedik el, függetlenül attól, hogy a művész hány éves, kit 
tart és kit nem ismer el tekintélynek, jár-e kávéházba, melyik egyesület tagja 
s milyen a hajszíne. A nemzeti tárlat annak a műcsarnoki állapotnak front-
vonalát törte át, amely hosszú évekre visszanyulóan tarthatatlan volt. 
Amiatt is, mert a művészi értékfogalmat csak az egyre jobban távolodó, régi 
irányzatok művészeire, az úgynevezett konzervatívekre korlátozta, de még-
inkább azért, mert az idesorozható jó művészek kis csoportja mellett élénk és 
szapora csapatait juttat ta levegőhöz az iskolás jelentéktelenségnek, a hig 
konvenciónak, a szerény polgári szobadísz szerepében kimerülő iparszerű 
festésnek s ráadásul ez az állapot jelszavas védelem alá bujt, azt próbálta el-
hitetni, hogy a magyar szellemű, a nemzeti művészet ott van, ahol ő van. 

Ebbe az éles művészetpolitikai hadállásokra vezető helyzetbe hozott 
megoldást, legalább is enyhülést, kedvező változást a «miniszteri eredetű» 
nemzeti kiállítás, amely ha az elvek, hitek és meggyőződések harcát nem is 
szüntetheti meg — erre, amíg a harc eszmei téren marad, nincs is szükség — 
megadta a lehetőséget, hogy a különböző utakat, régi mécsesek mellett új 
tüzeket mutató mai magyar művészetről a Műcsarnokban átfogó és tárgyi-
lagos kép bontakozhassék ki. Az persze külön kérdés, hogy a felvonuló művek 
légiójában ez a gondolat, ez a célkitűzés miként jelentkezik. 

Ami a mostani, a negyedik ily tárlatot illeti: a zsűri kétségkívül 
ügyelt a színvonal komolyságára. A rostavizsgát igyekezett szigorúra fogni, 
de még mindig szép számmal adódtak munkák, amelyeknek jelenlétét bajosan 
lehetett megokolni oly tárlaton, ahol nem annak a feltüntetéséről volt szó, 
hogy kik foglalkoznak festészettel, hanem a művészi termelés — értékeinek 
keresztmetszetéről. Főleg a baloldali termekben találkoztunk képekkel, 
amelyek olcsó és rég idejemult receptfestés emlékét idézték s bizonyos irány-
ban tett kompromisszumnak tüntek. Holott a nemzeti tárlatot, ha igazán 
feladatot akar betölteni, nem zavarhatják a «jó szív» vagy más szempont 
jegyében történő engedmények. Reprezentáló helyzetjelentéssé a jelenkori mű-
vészetről csak akkor válhat, ha színvonala minél tisztább. Röviden : a nem-
zeti tárlat annál nemzetibb, minél jobb. Hogy katalógusa nem fog felmutatni, 
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miként most történt, kétszáz kiállítót s több mint ötszáz képet és szobrot : 
ettől az ügye távolról sincs veszélyeztetve. Másik megjegyzésünk, hogy az 
egyénileg maximálisan kiállítható darabok számát a legjelentősebb művészek-
nél fel kellene emelni háromról legalább ötre. Ez a tárlaton való részvételüket 
is inkább ambicionálná. Ugyanakkor persze nem ártana feltételként kimondani, 
hogy a nemzeti tárlaton korábban már másutt bemutatott mű nem szerepel-
het, csak újdonság. Meg kellene gondolni azt is, vajjon a jelenlegi, az évenkint 
való megrendezés helyett nem lenne-e célravezetőbb, ha a tárlatra két-három 
évenkint kerülne sor. Szerintünk ez a nagyobb időköz inkább tenné esemény-
szerűvé, fokozná vele szemben a várakozást. 

Általánosságban a kiállításról annyit mondhatunk, hogy a különböző 
törekvéséket tekintve, a képzőművészetnek körülbelül egész területére ki-
terjedt, bár a legszámottevőbb festő- és szobrászegyéniségek pontjain koránt-
sem volt teljes. Oly mesterek például, mint Csók, Vaszary, Koszta, Rudnay 
hiányoztak. A fölötte heterogén természetű anyag elrendezésének nem könnyű 
és elég kényes feladatát Csánky Dénes, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója 
végezte. Legszerencsésebb hatású az első terem volt, ahol az egész kiállítás 
legjobb festői értékvonalának képviseletében Szőnyi István, Iványi Grünvald 
Béla, Bernáth Aurél, Márffy Ödön, Fényes Adolf, Aba-Novák Vilmos, Szüle 
Péter, Burghardt Rezső munkái kerültek együvé, valamint a második terem. 
A kiállítás részletezésére itt nincs módunk, csak neveit sorolhatjuk fel a 
kiemelkedő, bár azért nem egyszintű, kvalitásbeli eltéréseket mutató festői 
és grafikai művek alkotóinak : Egry József, Kontuly Béla, Berény Róbert, 
Molnár C. Pál, Istókovics Kálmán, Glatz Oszkár, Basilides Sándor, Bor-
nemisza Géza, Boldizsár István, Diener-Dénes Rezső, Heintz Henrik, Hollós 
Mattioni Eszter, Ernőd Aurél, Barzó Endre, ifj. Czene Béla, Knopp Imre, 
Herman Lipót, Vidovszky Béla, Márton Ferenc, Szlányi Lajos, Bosznay 
István, Vass Elemér, Mikola András, Jeges Ernő, Tihanyi János Lajos, Patkó 
Károly, Remsey Jenő, Kirchner Jenő, Vörös Géza, Zádor István, Udvary Pál, 
Biai Vöglein István, Diósy Antal, Baransky E. László, Feszty Masa, Hende 
Vince, Hesky Iván, Kaveczky Zoltán. A plasztikai anyagban, az újabbak közül 
számos erős szobrásztehetség hiányzott. Kiemelkedő darabok : Medgyessy 
Ferenc, Beck Ö. Fülöp, Sidló Ferenc, Ohmann Béla, Ligeti Miklós, Boldogfai 
Farkas Sándor, Beck András, Cser Károly, Forgách Hann Erzsébet, Sóvári 
János, botfai Hüvös László, Kocsis Andor, vitéz Szabados Béla, Martinelli 
Jenő szobrai. Ispánky József, Mikus Sándor, Madarassy Valter, Pinczés Imre 
érmei. Egy kis teremben Árkay Bertalan, Tálos Gyula, Gregersen Hugó, 
Szivessy Tibor, Gyenes Lajos korszerű építészeti tervei kaptak helyet. 

* 
* * 

A Szépművészeti Múzeum grafikai osztálya, amelynek élén Hoffmann 
Edith dr. áll, — the right woman on the right place — évek óta céltudatosan 
rendezi kiállításait, a connaisseur-ök gyönyörűségére s egyenesen nevelő 
hatást gyakorolva a közönségre. A múzeum gyüjteményéből, amelynek alapját 
egykori magánképtárának igazgatójával, a német származású Fischerrel, aki 
maga is jeles grafikusművész volt, a fényes ízlésű Esterházy Miklós herceg 
vette meg : szinte úgy kerülnek elő ezek a sorozatok, mint valami mesebeli 
bőségszaruból. Hol valamely technikai eljárás fejlődésfolyamatába engednek 
bepillantást, hol egy-egy kultúrkorszakra, valamely nép grafikai művészeté-
nek történeti vagy modern fejezetére, máskor annak a multból a mába érő 
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egyetlen menetrendjére szorítkoznak. Most a német grafikusok kerültek sorra, 
pontosabban : a fametszet és rézmetszet német művészei, a legrégibb nyo-
moktól máig. A legrégibb nyomok egyszersmind szülőföldjét is jelentik ezek-
nek a technikáknak, amelyeknek történetében a német grafika minden más 
nációt megelőz. 

A sorozat elején a XV. század közepéről való, vallásos tárgyú lapok 
állnak, névtelen mesterek, köztük az E. S. jegyű, a végén Liebermann, Thoma, 
Pechstein, Jäckel. Az idő közel ötszáz esztendő, amely alatt a német grafika 
megszakítatlan útja sokféle változatot mutat, de a csúcspont a XVI. század-
ban meredezik. Azt a régiót, ahová a német grafika ekkor feljutott, túl-
szárnyalni nem tudta senki. Ez a virágzás a nagy alkotóegyéniségek előállá-
sának végső fokon megmagyarázhatatlan rejtélyén túl összefügg azzal is, 
ami magának a faji temperamentumnak, a német művészi képzeletnek első-
sorban a formán, a vonallal történő kifejezésen, a rajzlátáson nyugvó alap-
természete. Schongauer Mártonnal vezet az út erre a magaslatra, amelynek 
legmesszebbre látszó hegyorma a középkori misztikumot és a reális természet-
érzést, a gót és renaissance lelket egyesítő Dürer. A múzeum rendkívül gazdag, 
majdnem teljes Dürer-gyüjteményéből, vagy ötven fametszet és rézkarc 
sorakozott a kiállításán. Csupa válogatott darab, amelyek előtt lehetetlen 
volna kritikailag arról szavazni, hogy melyik a «legszebb». 

A Dürerrel egyidőben, vagy valamivel utána működő művészek, Hans 
Baldung, Burgkmair, Albrecht Altdorfer, Cranach, ifjabb Holbein is jellemző 
lapokkal szerepeltek. Csupa nagy mester, akik még más jelentős művészekkel 
(Beham, George Pencz), az úgynevezett kismesterekkel együtt a német 
grafika aranykorszakát jelentik. Továbbmenően a XVII. és XVIII. századra 
vonatkozó grafikai lapok következtek, az utóbbi századnak Chodowiecki, 
Schadow, Bartsch a legjobbjai, de ezek a régi nagyokhoz képest, már lehanyat-
lott idők. A XIX. században Menzel, Bethel, Leibi, Käthe Kollwitz kezén kel 
új életre a német rézkarcoló művészet. Ebből, valamint a modernkori grafiká-
ból a kiállítás már csak ízelítőt adott. 

* 
* * 

A Júniusi Hetek kulturális eseményeinek egyike volt a modern monu-
mentális kiállítás a Nemzeti Szalonban, amelynek középső nagyterme erre 
a célra Árkay Bertalan építész tervei szerint teljesen átalakult. Kis fülkékre 
oszlott, ahol interieurszerű beállításban kapott elhelyezést az oltárt díszítő 
kép, a falba komponált szobrászmunka, a keramia és drapéria. A festészet, 
szobrászat és iparművészet, illetve díszítőművészet együttesének a falakkal, 
az építészettel összefüggéseket tartó szerepére, ahhoz esetleg szervesen kap-
csolódó rendeltetéseire utalt a kiállítás. Oly feladatok irányából mutatott 
meg tehetségeket, amelyekre jó idő óta csak ritkán nyílik alkalom. Főként 
a gazdasági viszonyok miatt, de van egyéb körülmény is, ami az ily együtt-
működést, a festészetnek és szobrászatnak az építménnyel kapcsolatos 
feladatait s így a modern monumentális formanyelv megszületését hátrál-
tatta. Ez a gátlás a háború utáni, új építészek bizonyos különítmények 
szélsőséges dekorációellenessége. A «sachlich»-stílus nevében, ellenséges maga-
tartás a festészet vagy szobrászat bármiféle jelenlétével szemben, nemcsak 
kívül, a homlokzatokon, hanem a belső alakításnál. Hamis tantétel, amely 
csak az új építészet forrongó és formakereső éveivel magyarázható s ma 
már, mint várható volt, haldoklik. 
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A római magyar intézetben régebben és újabban izmosodott művészek 
alkotásai vettek részt a kiállításon. Freskótervek, oltárképek, plasztikák, 
iparművészeti munkák, amelyek a párizsi világkiállítás magyar pavillonja, 
a margitszigeti új strandfürdő, a szegedi Hősök kapuja, a jászszentandrási, 
komáromi templom, a pécsi temetőkápolna, a városligeti jáki-kápolna szá-
mára készültek. A tisztult arányokban szerkesztett, a nyugalmat modern 
könnyedséggel párosító párizsi magyar pavillonról a tervező Györgyi Dénes 
rajzai adtak képet. 

A formanyelv nagyvonalúságát, a kifejezés tömörségét jelentő monu-
mentalitás fogalma azonban a kiállítás anyagának csak kisebb részére illett: 
a művek többsége «alkalmazott művészet» volt, vagy művészet «alkalmazott-
ság» nélkül. Aba-Novák Vilmosnak, Medveczky Jenőnek a párizsi pavillon 
részére készült falképtervei, Ohmann Béla, Abonyi Grandtner Jenő, Löte Éva, 
Antal Károly szobrai: ezekben, ha nem is egyforma határozottsággal, azért 
leolvashatóan szóhoz jutott a monumentális vonás s emellett persze, díszítő 
rendeltetésükből következően, bizonyos «alkalmazottság» is meghatározta 
természetüket. Határozottan nagyvonalúak, minden építészeti rendeltetés 
nélkül Borbereki Zoltán szobrai, viszont például Diósy Antalnak népmű-
vészeti ízű, sárközi gyermekrajzoktól inspirált, a párizsi magyar pavillon 
étterme számára készült falképe csak «alkalmazott művészet» — monumen-
talitás nélkül. Festői munkákkal még Kontuly Béla, Molnár C. Pál, Pekáry 
István, Hollós-Mattioni Eszter, Jeges Ernő, Hubay Andor, szobrokkal Mada-
rassy Walter, Dózsa Farkas A., Pátzay Pál, Buzy Barna, Boldogfai Farkas, 
Marosán Lajos szerepeltek. Árkayné Sztheló Liii a színes üvegablak — 
költője. Kovács Margit, Gádor István, Markus Lili agyagművészeti holmi-
kat, Pekáry István stílusos, élénk színhatású szőnyegeket, Szabó Éva ízlé-
ses kéziszőtteseket, Mayer Antal képzőművészeti főiskolai tanár növendékei 
mozaikokat, ablakterveket mutattak be. A kiállítást a tudományegyetem 
neves művészettörténeti professzora, Gerevich Tibor rendezte. 

Dömötör István. 


