
belenydlnak. lappanR6 ölztlSnOket
szítanak fel, bonyodalmakat tá
masztanak, trazédiakat pattanta
nak ki.

A szerző a szemtanü elevenségé
vel és hítelessézével vázolja fel a
nagyarányú tablöt, maly azonban
[zig-vérig reR'ény, A nagyorosz el
beszéll.lk örökségét folytatja: min
den oldalról megvílágított, egyéni
ségükben gyakran ellentéteket
egyeBítl.l alakokat teremt, vesékbe
lát6 lélektani élesséR'llel kutatja fel

ft cselekedetek le~tkoBabb rugdit,
a rohanó és sok párhuzamos szál
b61 összefont cselekményt nagy
drámai jelenetekre épiti fel. Nagy
arányú bezámolö a könyv az egy
mással ütközl.l világnézetek hábo
rújáröl, mely mégjobban aláhúzza
a materialista filozófus tételét;
szerelern és éhséll kormányozza a
világot.

A művel, melyet tárgya napjaink
egyik legidőszerűbb könyvévé tesz,
az Antiqua R. T. adta ki.

, ,
KIALLITASOK

A SZÉPMOV~SZETI MÚZEUM Ú] SZERZEMÉNYEINEK KIÁLL~TÁSA

Csánky Dénes a Szépművészeti

Múzeum Uligazglltó.ia írja a múze
um új szerzeményeibl.ll rendezett
kiállítás katalógusának elöszavá
ban: "Az állam művészetí életünk
minden terén igyekezik lehetl.lvé
tenni a:l érdemes művészek mun
kájáJ!:. Állandó és rendezeres vállár·
lások útján nemcsak mecénásí te
vékenységet fejt ki, hanem arra is
törekszik, hogy me~zerezze és
megőrizze a jelenkori alkotások
közül azokat, amelyek egykor köz
gyfijteményeinkben mint korunk
mfi.vészetének méltó képviselői hí
vatottak lesznek az utókornak be
számolni a mai magyar művészet

rln,"
A kiállított háromszáztizenegy

kép és szobor lenne tehát hivatott
arra, hog-y korunk miivészetét mél
töan képviselje az ut6kor előtt. A
klSvetkezl> nemzedékek múzeumlá
togatói tehát Csánky Dénes flHgaz.
gató úr klSrültekintő gondoss;ága
következtében eme műtárgyak alan
ján fognak Itélní korunk művésza

téról. SzeretnIlk azonban az utókor
múzeumlátogatóinak figyelmébe a
jánlani az illusztris fillgazgató úr
ama megjegyzését, hogy az állam
csak az érdeme« művészek mun
káit vbárolta meg az utóbbi három
viharos esztendőben. Hogy kit te
kintettek érdemes művésznek és kit
nem, azt nyilván olyan szempontok
döntötték el, melyek ell.ltt az utó
kor rnúzeumlátozatöja minden bl
sennyal értetleniil fOIl AlIni.

A rnűvészet fejlődése. - mint
minden fejlődés - kérlelhetetlen
igazságú törvényeknek van alávet
ve. A művész ecsetjével. ecruzájá
val, v~öjével önmagát, korát feje
zi ki éli tehetsége. valamint maga
tartása dönti el azt. ho/lY azon az
oldalon Allt-e, mely elöbbrevitte
egy lépéssel az emberi haladás
ügyét, vagy ped4{ réveteg tekintet
tel az elmúltakon ábrándozott-e és
olyan elefántcsonttoronyba vonult
vissza, melyet többnyire Baját gyá
vaságával és tehetetlenségével bás
tyázott körül. Hogy kinek mi a
gusztusa, mi lelkesíti, az megint
magatartás kérdése. A vásárlás té
nye egyben ítélet is és megálla
pítja, kik a "múzeumtiszta" művé

szek, akiknek művészi célkitűzései

az államhatalom ,,nihil obstat"-ját
bírják, A hivatalos és nem hivata
los művészet, eltekintve az emberi
történelem néhány nag'Yon fényes
lapját, mindenkor éles harcban ál
lott egymással. Emlékezzünk csak
a hivatalos Franciaország mílvészei
re, akik mínden támogatást meg
kaptak a francia államtól, ugyan
akkor, amikor az ímpresszíonísték
nélkülözve az állami támogatást, ki
alakították azt az új fest6i irányt,
amely a festészet történetében ta
lán a legnagyobb és legterméke
nyebb forradalmat idézte: elö. A
Szépművészetí Múzeum második és
harmadik emeletének termeit be
töltl.l műalkotások tehát nyilván a
hívataloe Magyarország művészeí-
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nek alkotásait foglalia egybe. A
világot, Eur6pát, Mazyarorszásrot
döntő problémák, súlyos kérdések
láza gyötri. Ami ezt a kiállítást jel
lemzi, azonban nem egyéb, mint
éppen a problémáktél val6 ijedt,
gyors és mindent elsöprő visszavo
nulás.

H a 'iégignézünk akiállitás ter
mein, önkénytelenül felvetödnek
mindazok a kérdések, melvek hol
világosabb, hol kevésbbé vilásos
megfogalmaz~lsban évek 6ta foglal
keztatják a művészet iránt érdek
lődőket. A mult század utolsó évei
ben a mazvar festészet termékeny
lendülettel utólérte Eur6pát s ta
lán ezen kor festői tettek ieg
töhbet egy az akkori történel
mi fe.i!őrlésnek Iezinkúhb megfe
lelő polgári, európai magvar kul
túra kíalakttása érdekéhen. A
nazvbánvai iskola és annak folv
tatái kifeiezői volfak művőszi nyel
vükön mindarmak, ami a kor em
herét fOQ"lalkoztatta. És utána? Azt
látjuk. hozv míndaz, ami művészí

megnyilvánulás. ami művészí ter
melői munka lehetne, kevés kivé
tellel nom egyéb, mint cnv helyben
tonorzás. a kivívott eredmények híg
másolása, Hozv ezt a rnűvészothen

sohasem helvénvaló konzervntiz
must még be is koronázza a kor. a
mi kornnk olyan művészel<pt pro
dukált, akik nem eléQ"edtf'k meg az
l'gy hr-lvben topo!!;íssal, hnnr-m
idege11 ídeolÓ!!híhól kinőtt 11 IIIv r\o,z i
íránvokhoz nvúltak vissza, melvck
nek' aktualif ása legaláhh 300 osztr-n;
ljpje elmúlott. A;' eQ"v helvhen to
pogók az álmosan, révptpgml visz
szanvúlök, szőval II fÁrfiatla11 ma
Q"atartásúllk állami támorratásban
~ÁszesUJnek és résezsűltek 'és f{lleg
az Ő műveik azok, melvek uraidan
ennek a kornak a művősz] illdliM
r's cé1J<ifI1zésfdt a múzeurnnk f'llá11
hirdetni foriiiik, feltéve, hogy (;"111
kv Dénes flIigazgat6 úr ítPlete meg-
felebbezlwlethm marad. A hfJ rnm-
száztlzeneuv kiállftott rnű között
természetesen akad olvan is, amely
haladó szellemű, baladó ir'ányú ps
férfias emberi mazatartású míívr
Bzeik munkáia. Ezek a kppek és
s1.obrok azonban árván és elha
gyottan búslakodnak ebben a gall'
riában, me!y a közénszcríísPg", a
megalkuvás, az ötlctszellényspg és
nagyon gyakran az ízléstelensr~g

orgiája.
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Nem a kíhazvottak, a visszauta
sitottak és mel1őzöttek műveíért si
ránkozunk, hiszen kevés kivétellel
ők is az egy helyben tonogók szek
tá,iáJboz tartoznak. Van olyan művé

szünk, aki indulásakor igpret volt,
később elnyelte őt is a nagy meg
alkuvás éjszakája, vagy talán a le
vegőtlenség foitogatia Ás legjobb
esetben önmagát ismétli. Nem az
ízrnusok után kiáltozunk. mert tud
juk, bogy a7. izmus maga nem elég,
tehetség is kel]. hár határozotlan
fájdalmasan nélkülözzüj, a kevés
számú magva r szürr-eal isták egv
f'g"y képét, hiszen szabadulásra vá
ró korunk helső fel6zahadítói kö
zP asziirrealisták hozzátartoznak.
Nélkülözzük azonhan azoknak a
magyar képzőrnűvészeknek al
kotáealt, akik emberi magatartá
sukkal Ás művészl alkohisaikkal az
etuberiséz PS Mazvarorszá« haladá
sának ügyét szolgáHiik. Talán még
is csak túlzás, houv Eurv .Tózspfn"k
egvetlen egy kisehh grafikfl iM, F0
r enezy Bénl egvetlpn szobr.i! tar
tollák érdmesnek a me!!vPtelrr'.

A rnűvészetet nem l<ávf>házi ;1sz
taltársasáuok intrikái, nem is faii
törvények alakítták. Az iU k iál li
toU műalkotások azonh-m nlf'gis
reprezentál nak egy kort. m"IYp!
röviden "a melléheszélés" knrának
rnondhatunk. Ez a mflll('I)('sz6léR
vonatkozik ir odalmnnkrn is {'R W
leg korunk kr'nzőmiívr's7.pti l<ritit,á
iiira. Könnvű megtanul Ili szaks"l'
riíen ható' éR szakszer-űnek látszó
k r ifik a i kif"jPzr'spket és Ill"g ha
lll'IYl''''ln is alknlmnzzuk {lkeL ah
"rí! nem leR'I. más. mint m,'II,"he
szélps, ha elhallgatilll< a lény,'!!p\'
A lényeg pedig, amillll""ldivpt"liink
mindcn művésztöl az, houv ,,"1)('11
a k ílzrlalmes viláuhan áll inn ('~ata

sorba, foglatioll '{ill;íst, r""7.1<e"~"1l
a7. indulaUól, rnnr! lagYl1lata~(

nasrv művészt <I miív,'~zdtörfl;l1pt

rH'nl ismer, - (~R csak azután h(l
sz,;I,iiink arról. hogy IwlvPscll al
kahnazza-e a hid"g r's mdpg "ziIIP
ket, hnov [ó-o a 1<6p ldvúgás<l ('S

Jlogy könnyed-e, varrv vaskos az
,,(~sdk('zelPH? Az ntóhhi Rz,elllpolllok
fi!!y(]lemhevr't,,!<'vel tal~1J azt is ál
lít hatiul<. hOf!Y: II Idá !lilás ,iól Ili

Iwriilt. Csall a hr~!"t.:" - a ITIa~Y;lr

képzőmíívészet nyöszörög. Remél
Fik, hogy még !Iem halt ntr'g".

8zentmifu'/I/i .Táno~




