
ut6bbi időben ellomposodott, sza
badság örvén süketen, pongyolán
írnak a költők, - illetve sok köl
tő; - műgond helyett már-már tör
vénnyé teszik a henyesézet. Vidor
Miklós szarencsére olyan meaterek
felől közeledik, akik éppen az el
lenkezőjére tanították: műzondra, a
forma tiaztaságára, - arra, hogy a
vers mégsem verssorokba tördelt
próza, hogy maga a puszta tény,
hogy verset írok, nem pedig prózát,
igényt jelent, - s természetesen a
krítíkusnak is joga van igényeket
támasztania. A "Fölszáll II köd" pe
dig nem egyszer arra mutat: költője

hajlandó engedni a szabadságnak
nevezett henyeségnek. Szonettban
például igazán követelhetünk föltét
lenül tiszta és jó rímeket: az asszo
nánc, az új magyar líra e kövér
élősdi]e, itt elfogadhatatlan (Dac).
Egy másik ilyen, sajnos ma már
közkeletű költői lustaság az átvoná
sokkal való visszaélés. A strófa
azért stófa, hogy lehetlllell ponttal,
legföljebb kettősponttal, pontosvesz.
szövel, - tehát valamind nyugvó
ponttal, pihenőre juttatott gondolat-

tal végz/ldjék. Különben ellészen in.
dokolatlan a versszakokra tagolás.
A vers egység: amit mond és ami
lyen formában mondia, annak töké
letesen egybe kell simulnia : - mit
szélnánk ahhoz a szonátához, melv
ben a lassú tétel néhány utolsó tak
tusa valaminő rejtelmes okból át
nyúlnék a gyorsba? Minden elmé
let, amely szabadság helyett szaba
dosságra biztatja a költöt, hamis el
mélet.

Vidor Miklós azonbaniobb k1\lt5
annál, semhogy szabadosságokra
szorulna, Változatos formáiban ott
honosan mozog ; - és formai válto
zatossága ismét erénynek számít,
fllként ha formátlanná laposodó lí
ránkra gondolunk. Hogy nem elég
ökonómikus? "Tizennyolc éves Zá8Z
lalát" emlegeti egyik versében! De
ne mentezessük fiatalságával. Te
kintsük úgy első kötetét. mint a
legfiatalabb magyar Ura komoly,
gazdag ígéretét, s íróját úgy, mint
szívünk szerint való. tiszta költőt. ,
Költőt, a szó egyetlen, igazi és na
gyon szép értelmében.

Rdna,!! GyörflJl

, ,
KIALLITASOK

JELENKORI BOLGÁR KtPZöMü
V:f;SZETI KIÁLLITÁS. - Alig 65
éve lett szabad nép Bulgária. Ek
kor fordult tudatosan Európa felé.
mégpedig a Ieznyuzatíbb. legkifíno
muJtabb, legátszellemültebb nyu
gat, Franciaország felé. De ősi ke
leti hagvományai s a bizánci kul
túra nyomai megmaradtak benne.
Ennek az egymással kűzdő kettős

ségnek a képét adja a mai Bulgá
ria; az ember, s annak legérzéke
nyebb kifejezllje, a művészet.

Zahariev Vaszil fametszetei ős

magyar lovasokat, magyar vitézeket
juttatnak eszünkbe.

A kiállító együttes legidősebb

tagja: Dimitrov Vladímir-Maisztora
61 éves. önareképe rendkivül so
kat mond egy művészről: önmagá
val és a világgal való szembenállá
sát tükrözi. A hullámos hátterű,

zöldes, barnás, és szürkés színek
ben vibráló képen semmi sincs,
ami természetmásolás. S a kép
mégis a való8Ag, az élet eleven

erejével hat. Van valami idötálléan
merev és szabályos rajta, ez Bi
zánc nyoma. De a belőle kiütköző

eleven élet maiváí teszi. Ez Bul
gária igazi arca.

Obreskov Beneso három képet
állított ki, egyéni meglátással, egy
szerű kezéléssel. Barna arcú falusi
leánya Izen érdekes.

Népi témákat szeretettel választa
nak a művészek. Stoilov Vaszil tű

nik ki e téren és Uzumov Decako.
A tájkép igen kedvelt térnála II

bolgár müvészeknek. Szirák Szkit
ník tájképe igazi életet él. Ezen II

kiesi képen testvérünk az erdő, 
Zsekov Mario halászhajöia szívet
inditóan magános táj. Denev Bo
risz tájképei tiszták, nemesek.

A szobrászok közül legkiemelke
döbb Lazarov Iván. Parasztasszo
nyok e. bronzával.

A keleti [ellezet érezteti Emanui
lova Vaszka, Nlli test e., tel,jes el
ernyedten fekvő, ázsiaí nyugalmú
terrakotta-aktjával. Terrakotta le-
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ányfeje is igen fínom és nagyon
keleti.

Georgíeva Mara, Leány madárral
C., műkőben kivitelezett, nagymé
retű álló szobra is jelentős munka.

A kiállításról több érdemes mű

vész hiányzik, de így is jó és hű

képet kapunk ennek a rokon nép
nek lelkiségéről és művészi hitval
lásáról.

Jáky Anna

Az idei tavaszon haladó szellemű

művészeink szén számmal léptek
újabb termésükkel a nagyközönség
elé. Szebotka Imre és Farkas Ist
ván után Kádár Béla, Lehel Mária
és Pap Gyula gyiiiteményes kiállí
tását volt alkalmunk látni; három
rendkívül érdekes festőegyéniség

munkáit és az ő képeiket nézve,"
mai haladó szellemű pikturánk sok
problémája kerül felszinre.

Kádár Béla képei mellett általá
ban kézlegyintéssel szoktak elha
ladní, Túlhaladott álláspont, mond
ják, az ő művészete már nem élő

művészet, legfeljebb érdekes kuri
özum. Nagy kérdés azonban, hogy
milyen körűlmények között lesz
művészí megnyilatkozásból túlhala
dott álláspont. A szemléletnek igen
primitív foka, a művészi megnyi
vánulásban csak az ábrázolás ele
meit keresni. A művészi alkotás
elsősorban egyéni nyilatkozat, véle
ményalkotás a világról és az ábrá
zolás csupán lényeges el nem vá
lasztható formája ennek az egyéni
véleménynek. Aki Kádár Béla ér
dekes képeiben, valami túlhaladot
tat lát, az ösztönösen megérez vala
mit ebből az igazságból. Kádár Bé
la festői attitude-Iében van bizo
nyos menekülésszerű. Menekülni
vázvík a való életből. abba a világ
ba, amit képzeletünk alkot meg.
És Kádár Béla esetében a képzelet
szép, színes, meseszerű világot. al
kot. Kérdés azonban van-e Joga ma
a művésznek elmenekülni ebből a
keménv világból, ahol a harcos ma
gatartás új realitások kiépítésén
dolgozik egy olyan világba, melyet
önmaga, önmagának alkot? De mi
ért éppen Kádár Béla esetében me
rül fel ez II kérdés? Vajjon mai
magyar, Ú. - n. polgári irodalmunk
bő termésének majdnem mínden
művének elolvasása után nem me-
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rülhetne-e fel ugyanez a kérdés?
Miért éppen Kddár Bélától kérik
számon azt, amivel az egész mai
magyar társadalom adósa önmagá
nak? Egy bizonyos. Kádár Béla
szép világot alkotott magának. Szl
nek, gőzök, illatok, dúsformájú ál
latok, lebegő, testtelen emberek
töltik meg gazdagsággal, pompával
a képzelet országát. És oyökerei
ben, lényegében, alkotó elemeiben
mégis itt jár a földön. Ezért értjük
az ő művészetét. Tetszik is. Hogy
tudjuk-e azonosítani magunkat ve
le, az megint a magatartás és meg
győződés kérdése.

Pap Gyula robusztus, férfias
egyénisége ezzel ellentétben nem
ábrándvilágot teremtő, képekben
nyilatkozik meg. ~Ies szemmel fi
gyeli a világot és fegyelmezett fi
gyelő magatartása megóvja attól,
hogy végletekbe essék. A realitás
lényeges elemeit keresi anélkül,
hogy az absztrakció túlzásaiba es
ne. A hétköznapi, az általános je
lentőségű esztétikai elemei fogják
meg fantáziáját. A formanyelv ri
deg, szűkszavú. Ezt a rideg szűk

szavú formát tölti meg néha szinte
vakító színekkel. A színnek és a
rajznak ez az ellentétes előjelű
szintézise olykor nagy magasságo
kig lendíti a művészt. ".Anyaság"
című képére gondolok. Nyugalom
és erő az, ami kiárad a képeíböl.
Hogy hajlamai, kiállása, milyen
irányba állitják Pap Gyulát, az ké
peiből világosan kitűnik. Ebben
nincs is hiba. "Aratók" című képe
a föld népével való teljes együttér
zésből született. Ami hiányzik Pap
Gyulából. az talán erény is lehet.
Az izgatottság, a keresés, a láz
kézzelfezható bizonyítékaival nem
szolgálnak ezek a képek.

A harmadik festő Lehel Mária.
A nőiesség a művészetben több
nyire valami bágyadt, erőtlen mel
lékízzel jelentkezik. Hogy a nőies

ségnek, mint szépségkereső maga
tartásnak igenis van ereje, azt
Lehel Mária képei bizonyítják.
Minden képében, minden szinfolt
jában érezzük a nőt, a lágy, puha
melegséget. Az e mellett való szé
gyenkezés nélküli kiállás a képek
legszebb erénye.

Szentmihályi János


