
kritikánk vérkeringésében is visszatérhessen önmagába a kör.
Sajnos ez a vérkeringés olyan mint a haldoklóé: egyre lazvmata
gabb. A "Kit szeretek" eredeti formáját nem ismerjük. Ez a re
mekmű eddig rejtőzött előlünk. Nem tudjuk, hogy eredetileg is
ilyen vérszegény volt-e, vagy csak az átdolgozás ártott meg neki.
Háborús időkben vannak olyan receptek, hogy babból «esztenye
tortát fabrikálnak. Cukor, tojás ugyanannyi kell bele, csak éppen
élvezhetetlen lesz a negyedkiló babtól. amit belé préselnek. Ilyen
bab-gesztenyetorta ez a darab is a maga triplabázasságtörési esö
mörével. A babtortát is csak világháborúnként egyszer ízleljük meg,
de vannak konzekvens lények, akiknek elég volt .az előző világ
háború gyomorpróbája. B6kay János átdolgozásában most egy ilyen
felmelegített babtortát kellene lenyelnünk. Csak egy fűszer igazi
benne, vagy legalább is megtévesztésíg jó utánzat, az Ajlau-féle
vanilia. A Fényes Aliz-féle gesztenyepótlék, a Szilassy-féle tojás
por és a Ladomerszky-féle kukoricaliszt nem jó keverék. A da
rabba belevetített filmen 'rolnay Klári mint saccharinpótlék szere
pel. A darab maga is csak amolyan Birabeau-pótlék, a lényege el
veszett valahol, ha volt egyáltalán. Még egy ilyet ne írjon Birabeau,
mert saját magát beperelheti hitelrontásért.

PossQnyi Lászl6

KÉPZŐMŰVÉSZET
A "NEMZETI SZALON" KIALLI'rASA

Beszámolónkat azzal kezdjük, hogy nagyon elítéljük azt a lelkisé
get, melyből ennek az együttesnek megszületett a kiállítási jog
címe: ,,1942". Mert nem megbocsátható életrevalóság, hanem a
stréberség az, ami ebben a halandzsázó és nagyképű címben plasz
tikusan kimutatkozik. Bizony nagyon szomorú, hogy pár művész

kivételével ez a kiállítás is a felületesség nyüzsgésa s nem az élet
kedve. Aztán mi az, hogy "alkalmazott művészet"? Nemde: a mű

tárgy harmóniába állása környezetével? Ez azonban annyira ma
gától értetődő és mindenre alkalmazható valami, hogy a folytonos
hajtogatása nálunk, azt kell éreznünk, elrejteni' igyekvése annak,
ami ma meztelenül, megtévesztő szólamok nélkül sok gyámoltala
nul érző embert szomorú valóságra döbbentene. De a zavarosban
jobban lehet halászni ...

A mesterségbeli készség, a tehetség kultúra, azaz a lélek ki
virágzása, a mult helyes kiértékelése és az igényesség új perspek
tívája nélkül talmiság, formalizmus, amiben csak aláhullaní, ki
fosztódni lehet... Szomorúan állapítjuk meg, hogy ennek az
együttesnek nagyobbik része a formalizmus széles útján jár. És
nem kelt éles szem hozzá, hogy lássuk: a belső nívósüllyedés év
ről-évre milyen mérvű nálunk. Értük fájlaljuk ezt s a jövőkkért

kiáltjuk, hogy gondolják meg: ami szépségünkké, otthonunkká lehet,
ami maradandó értékké lesz, az a tisztaság csendjében megfoganó
belátás, becsülés, épséges szeretet, - fény, hogy egymásra talál
jon ember és ember... Az igaz művészet . a beteg. bizarr indivi
dualizmus helyett, amiben kerge ez a világ, a napfényes, a gyer
mekség önfeledt idíviduum-országán dolgozik: megöli a hiúságot, II

nagyobb koncért nem áldozza fel az emberségét, nem alkuszik
meg az ördöggel ...
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Azok a művészek, akik - ba bízarrul is - kultúrát jelente
nek ezen a kiállításon, olyan lelki stádiumban lévők, mikor bi
zonytalan még a cél és annak tiszta útja-média. Ezért az izmusok
motivumait át-átveszik, lelkük természetétől idegen területre té
vedeznek még. De a végső, örök emberi kibontakozás szempontjá
ből máris komolyeredményeknek letéteményesei ök. Borsos Mik
lós: "Golgota", Domanovszky Endre: "Szőnyegterv", Fónyi Friml
Géza: "Szent László", Halmágyi István: "Szalonkút", Hollós Mal
tioni Eszter: "Angyal", Kerényi Jenő: "Lévai emlékmű", Mikus
Sándor: "Fésülködő", Szalay Lajos: "Illusztráció III." Ungvári La
jos: "Marokszedőlány", Antal Károly, Boda, Borberekí, Duraí,
Gölner, Koffán, Marosan Gyula, Szabados Jenő küldött be egy"egy
érdekesebb munkát még.

AZ "ERNST MVZEUM" KIALLITASA

Rippl Rónai József művészete változón mély és a problémák
felületén átfutó. Az utóbbi fajtából való munkáinak előadásbeli
artisztikuma ma már nem tud kielégíteni bennünket. Hosszú évek
múltak el felettünk, megértettünk jobban egy s némely dolgot s
ennek kisugárzó eredményeként világosabban látunk már: kvali
tásos keresései adják az ő igazi énjét, szellemi kiformálódásunk
ráeső részét. Rippl Rónai -, szembe a mai legtöbb művésszel 
egészséges ösztönnel 'lényegnek látta a téma metafizikáját, a sQi
rituálítás esztétikai összeállítását, vagyis negatív fogalmazásában:
nem festett karcsú, nyulánk angyali jelenségről cseléd idomú "ab
strakciókat" I A francia ímpresszíonísták zseniális követője volt;
őszintén és lelkesedőn vállalta azok útját, tévedéseit és erényeit,
bízva abban, hogy így legjobban cselekszik. Mély szépségű dolgai
ezen a kiállításon: "Magvetök", "Női arckép", "Tájkép", "öreg
asszonyság", "Ülő Zerka", "A szent ember szobája", "Karcsú nő
vázával", "Virágcsendélet", "Babits M.", "Kékköves nő", "Édes jó
anyám", "öreg néní ibolyával", "Lazarine betegen".

Bernáth Aurél az elmélyedő művészek közül való. Képeiből 
egy-két figurálisát kivéve, - tájtal a megkapóbbak. ("Tájkép jáz
míncsokorral", "Kisörsi táj", "Svájci tó", "Téli táj varjakkal".)
Szomorúságuk, ha elálldogálunk előttük, szenvedéseink értelmét
sejtetik meg velünk... Ezen a gyüjteményes kiállításán a leg
szebb, belülrőllegkiforrottabb a "Nő és gyermek" c. műve. Szok
ványos, simplex érték helyett, amit kapni szoktunk ilyen címmel,
Bernáth a spirituális célját mutatja fel benne: a gyermek boldog
lendülete a jövője felé s az anya komoly, fájdalmas és mégis hívő

magúramaradása megdöbbentően szép, ha felszívódott bennünk a
kép fizikai látása I

Fínom kép még a "Születésnap" és "Markovics Miklós" is.
Viszont a többi figurálisait a kíérleletlenségböl származó groteszk
szerűség jellemzi. Ilyen eredmények, hisszük, Bernátbot hamaro
san nem fogják kielégiteni. Abogy hátatfordított máris a legszebb
képeivel az elmúlt búsz év [elsző-modernségének, úgy kell ennek
megtörténnie egész érzelmi síkján. Kultúrája kötelezi majd öt
erre.

A "TAMAS GALÉRIA" KIALLITASA.

Negyven ismert művésztől negyven önarckép. Mind jók a ma
guk nemében. Kiírbatnánk minden nevet, igazán, annyira egyér-
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tékűek. Ha meggondoljuk, mít jelent ez, el kell szomorodnunk; ..
előttünk lezáródó periódusa az emberi életnek nagyon siralmas;
igazi mélység elfogadása helyett az "egyéniségek" rögeszméit lát
tuk burjánozni szerte; ha mégis elite-je lehetett életében még a
korának egy-egy pipitér-szerénységű komoly érték, azt a bótosának
köszönhette s körülfolyták lármájukkal és ebben a zajban el kel
lett hallgatnia, mert senki sem akarta érteni... Ami a mai mű

vészetet illeti, bátran használhatjuk ezt n kifejezést: torztükör
képe azoknak, akik az örök-új szépséget sutba tudták hajítant
azért, hogy beteges lelkíségükbűl ambicionált kuriozumokat fest
hessenek . .. A régi ideálos művészet megíndulva, ellankadva, új
ra erőrekapva az Életet, a lélek egyéniségét inspirálta, próbálta
közelebb hozni s az, amit a művészek többsége ma produkál az
angyali extázisnak, : az Igazság askezisének ép az ellentéte: lelki
betegek exaltáltsága, lázálma, pongyolasága és Iélelrnessége l

Nekünk viszonylagos mélységükkel az alábbi nevek jelentet
tek komolyabb törekvéseket: Frank, Förster, Hatvani, MedgyeBi,
BzlJnyi, Sziüe.

A "MOTEREM" KIALLITASA.

Bokor Béla János harminc pasztelljéből pár tája nagyon han
gulatos és kész technikájú. ("Naplemente", "Tél a horgasban",
"November végén", "Felszálló köd".) A figurálisai viszont a többi
gyenge, de nívót még tartó tájainál is sikeriiletlenebbek. Nem
mozgásban, hanem festői és lelki átélésükben disszonánsak. A
Bokor Bélától próbált stílusok közül a kiírt képek igérnek kibon
takozást a jövő felé: ezek a dolgai már a megvágyott elmélyülés
gyümölcsei. .

Podmaniczky Elma akvarelljeiből három kedves szépségűt em
lítünk meg: "Jelfinium", "Bogáncs", "Magányos fenyő".

A "MOBARAT" KIALLITASA.

Udvardy Ignác nagybányai festő közel negyven képével sze
repel. Meg kell állapítanunk róla, hogy kiérett stílusa még nincs,
ez azonban a szerencséje is. Teljes elmélyülés ' nélkül a kiforrott
technika az ördög egérfogója. A spirituális megindulása az, ami
Udvardynak a további útját reményteljessé teszi előttünk. A kü
lönböző stíluskereséseiből kiemeljük az "Olajfák hegyén" c. képét,
mint a Iegsztmpatíkusabb, leglelkesebb munkáját és még hármat:
"Táj tehenekkel", "Nagybányai Iibamező patakja", "Nagybányai
esős nap".

Pi/uk József realista és suggestiv erejű grafikus. Legkife
jezőbb tuss- és eeruzarajzai: "Bűn", "Panasz", "Galambetető",

"Erők".
Morzsa Morhardt Gyula szobrai az egyiptomi-indiai plasztika

keveredett és fel nem oldott hatásait tükrözik. Egyiptom szerín
tünk a görög formalátáshoz tendált, a görögök pedig az utánuk
következő stiluskorszakokhoz, az emberiség egymásra épülő prob
léma megéléseihez. Ha Kr. e. nem tudom hány százat írnánk,
akkor más volna a helyzet. Igy azonban Morzsa művészetét ana
chronísztíkusnak kell mondanunk. A jelenben élnek a jó dolgai:
"Bakay Klára", "Férfifej", "Női alak".

El1sze Andrál
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