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A "NEMZETI SZALON" KIALLITASA.

A főtermet Yssel Muiden Jacques képei töltötték meg, műfajuk
szerint csendéletek, arcképek és egy akt. Sajnálattal írjuk meg
róla, hogy egyetlen képen sem találtunk az élet mély szeretetére
vagy legalább is vágyra, hogy ehhez eljusson. Amit ad, csupa fe
lületes zseniáliskodás, diszonancia, müvészí szabadosság. Színben
- a sok díletáns ízlésű képe mellett - akad egy-két érdekes
dolga, de az élvezésüket ezeknek viszont az ábrázolt arcok gro
teszksége, démonisága teszi lehetetlenné l Yssel Muiden műveinek

ez a kísérteties, neurastheniás láza Battyányi figuráinak hangula
tát idézi. Dacára a stílusbeli elütésnek (Yssel Muiden "festői",

konturral nem operál, Battyányi pedig erősen él a rajzzal és stili
zál) nagyon is rokonságban vannak ők. De addig, amíg Battyányi
ravaszul tud bánni a színnel és bizarrul fegyelmezett. Yssel Mui
den minden szempontból kifogás alá esik. Mi azt hisszük, újra kel
lene kezdenie mindent őszinteséggel...

A két balteremben Muszély Agoston és az elhúnyt Hornyai
(jdön művészetéből kaptunk ízelítőt. Mindkettőjük oly tisztaságú
művész, bogy izzóbb temperamentummal csodás művek sorát adták
volna a világnak. De így is, ebben az önös, kérkedő zűrzavarban,

ami a világ, megvan a missziójuk: csendes álmodozásuk olyan
sziget et jelent a rohanők egy fajtájának, amire vissza kell emlé
kezni egyszer s akkor inkább önmaguk lesznek ...

Hornyai paszteljeiböl a legmegkapóbbak voltak: "Női fej",
"útmentén", "Hernád", "A művész anyja". Muszély Ágostontól
négy kis remekmű számba menő képét írjuk ki: "Feleségem a
hámori tó partján", "Építkezés", "Erzsi a padon", "Feleségem".

A két jobb teremben Novotny Emil és Pohárnok Zoltán nyert
elhelyezést. Novotny képei előtt állva, azt érezzük, hogy nem bízik
magában, elmélyedésre sarkaló szomorúságának és örömeinek ér
tékességében és kölcsönvesz olyan effektusokat, melyek az ő érzés
világát csak zavarják. Hogy az ő igazi értékei megmutatkozhassa
nak, meg kell szabadulnia ezektől és hitében meg kell gyökeresed
nie. ("önarckép L", "Gyermek", "Paraszt", "Csendélet".)

Pohárnok Zoltán müvészí céljait, lelki igényességét a "Barát
nők" c. képe mutatja legélőbben. Az egyik nö valamit {elolvas a
másiknak s amit átélnek így, az az élet igaz értelme: vágy az
örömtől az isteni örömíg ; az asztal közepéri lévő piros gladiolusok
a szívből lendülő életet szimbolizálják... Szép festménye még a
"Novemberi csendélet" és a "Kánikula" is. Egyes képei azonban a
keresettségükben nagyon távolesnek a fentidézett dolgaitól; ezt meg
kell látnia Pohárnoknak és tovább kell elmélyedenie, hogy mindazt
adhassa majd, ami benne szunnyad I

Andrássy Kurta János a kiállítás szobrásza. Művei közül azok
a jók, melyekben a kor formalizmusa némileg fölenged s így 
ba szimplex érzésből is, de kifejezést tükröznek.

A kor szobrászi fixa ideája, hogy a plasztika a mondanivaló
csődjét éli az egyéb eredetieskedésekkel, nagyképüsködésekkel
együtt. Aki föléri értelemmel, nem tagadhatja, hogy az elmélyülés
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lelkének volt s van mindig jöv6je s II mt1vészet csak szolgálóleánya,
eszköze az Életnek ...

Kurta János mintha megindult volna ezen az úton ... Ha na
gyon magára marad egy nap s a magányában a kiérő érzéseit,
kezdi rögzíteni, mély dolgokkal ad örömet majd! ("Sírbatétel",
"Háború", "Stációk".)

A "MOBARAT" KIALLITASA.

Harmos Sdndor hetven kisméretű munkáját adta elénk. Anyagának
zömét a grafikái teszik; olaj képe alig néhány van s ezek viszony
lag a gyengébbek is. Krétarajzaiban és vízfestményeiben azonban
sok igen érdekesre találtunk. Műveit színben és rajzbeli elöadásá
ban ízlésesség, könnyedség, frappánsság jellemzi. Mondhatjuk:
Harmos kiváló illustrativ tehetség s ha különbséget tud majd tenni
minden esetben értékes és "lukas" téma közt s elhagyja a mai
dolgait itt-ott zavaró zsenialiskodásait, akkor művészete meggyő

zőbb lesz! ("Esküvő", "Mausoleum", "Gyász", "Tanulmányfejek".)
Szanday Sdndor szobrai a maguk nemében kifejezők. A tenden

siőzus groteszkszerűség, ami sajátossága e művésznek, tőlünk na
gyon idegen s amint a "Kisleányfej" c. szobrából megláttuk, Szan
daynak sem "lényege". Fejei közül érdekesnpk találtuk még II

"Kontyosnő"-t, a "Férfifej"-ét és "Tersánszky Jenő" arcmását. A
figurálisainak groteszksége különösen bántó, elnyúló formáikban
oszló hullákra emlékeztetnek. A nagyméretű, szikár, inas "Aratója"
szimplexségében is kifejező.

Á "MOTEREM" KIALLITASA.

Bárközy Csaba pikturája Rudnai meleg, lelket jó útravalókkal el
látó művészetéböl nő ki. Tehetségének kvalitásosságát a kisméretű

képei mutatják ma. ("Balatonkenesei strand télen", "Februári han
gulat Kenesén", "Virágcsendélet", "Pálinkafőző", "Édi'" "Hóolvll
dás".) A nagyobb méretben való próbálkozásai szerencsétlenül üt
nek ki minden bizonnyal azért, mert ritkán jut nagy vászon elé 8
gátlásai vannak: az alkalmat nagyon ki akarja használni, tudatosan
kívánja érvényesíteni. Tudjuk, mi az művésznek lenni, pláne csen
desnek, belülről épülőnek ebben a - művészietlen világban... De
ami késik, nem múlik: gazdagabban valósul megl

Ha Sárközy dolgozik tovább, ha nem engedi el magát, egyik
}eglelkesebb művésze lehet a kibontakozó magyar kultúrának.

A "TAMAS GALÉRIA" KIALLITASA.
Hatvany Ferenc művészete nagylendületűnek és böáradásúnak nem
mondhatö, (hogy. az lehessen, különös dolgoknak kell még vele tör
ténni) de így is, ahogy ma elénk állt: fínom és harmónikus lel
kületű. Hogy e művésznek milyen lelki perspektívája van, a művei

közül magasan kiemelkedő két virágcsendélete érzékelteti legjob
ban: "Csokor kék vázában" és "öszi virágok". E két képet olyan
mély átélésből és oly hibátlan megvalósulásban kapjuk, hogy alig
tudtunk látásától megválnil

A kiállításon szereplö egyéb dolgaival ily kvalitásig nem jutott
el Hatvany Ferenc. De az érzelmi tisztasága a gyengébb műveiben
is bentrejlik és bizonyossággal igéri, hogy maholnap megoldódik az
ereje. ("Dohányzó", "Kilátás II miiteremből", "Kertrészlet".)

ElJsze Andrll•.
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