
kizárólag ö' - nevelte Imrét. Anonymus személyére vonatkozó kutatásai eltérnek
rnind ahazal civil, mind a marxista történetírók egymással vitázó véleményeítől,

mínd pedig. rendtársának, Karsai Gézának legalábbis a kódex dominikánus-erede
téről szóló konstrukcióitól. De hát ezek a világnak legérdekesebb dolgai, és sok
víz lefolyik még a Dunán, amíg a viták nyugvópontra jutnak. Egyébként az a
megállapítás, hogy a XI. és XII. században - sőt még a XIII.-ban is - Pannon
halma a királyi udvarral versenyző fontosságú központja volt a magyar nem
zeti eszmélődésnek, az aligha vitatható. És Csóka tárgyilagosságát ebben a tekin
tetben semmiféle rendi sovinízmussal nem lehet megvádolni.

DERKOVITS LINÓLEUM.METSZETEI

Egy rendkívül komoly és tehetséges,
igen sokat ígérő új festő munkálkodásá
nak eredményeiből adnak szép mutatót
Derkovits metszetei. Felfogásukban, élet
érzésükben, melyek bensőséges, ösztönös
erejűek, ezek a metszetek teli áhítatos,
őszinte odaadással az élet dolgai iránt.
Esztétikai szempontból teltek, de ökono
mikusak ; kevés eszközzel sokat beszélők.

minímálís felületen maximális hatásra

Derkovits Gyula:
Krisztus levétele a keresztról
(linóleum-metszet)

törekvők, Stílusukban középútori
állnak a naturalísztíkus felfogás és
a teljes absztrahálás között. És ez
csak előnyükre válik, és éppen
Derkovits őszinteségébőladódik, nem
forszíroz kompozícíót önmagáért a
kompozícióért. így elkerüli azt, hogy
külsőséges, erőszakolt modor lopa
kodjék be képeibe. Ezért mínden
munkájának kompozíciója őszíntén

és belülről adódik, nem kívülről

van rájuk vonva, mint akart stílus
törekvés.

Legabsztraktabb kompozíciója van
metszetei közül a Krisztus levétele
a keresztról címűnek. A kép felső

részétől lefelé hirtelen szélesedő le
pedő szétterjedő fehérségéből csüng
Krisztus elmerevült, súlyos teste.
Ez a tehetetlen súly egy lefelé len
dülő zuhanást ad a képnek, és fel
fokozza a halottvivők tragikus szo
rnorúságát, és erőfeszítésüknek a
kép centruma felé feszülő centri
fugális vonalát.

A képek technikája nem alkal
mazkodik a linóleum anyagának
lehetőségeihez.A kifejezést nem ala
pítja síkhatásokra. mint azt a linó
leum kínálja, és nem is konkrét
lineáris hatásra, mint a fametszet.

Metszeteinek egyáltalán nincs
metszetstílusa. Tusrajzok. amelyek
egy metszési technikával vannak
reprodukálva.

HEVESY IvAN

(Megjelent a Magyar Irás 1921.
évi decemberi számában)
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