
végignézett rajtam és nem nyújtott ke
zet. Igy váltunk el egymástól; soha töb
bé nem találkoztam vele.

Semmilyen más közös munkánk nem
volt. Szeretetünk ez idáig kölcsönös volt
egymás iránt. Mindig 77legértettük egy
mást, konzultáltunk egymással, vélemé
nyünkkel támogattuk egymást. Sokáig
bántott ez az utolsó ta.lálkozásunk, 
magatartásának motívumát soha nem
értettem.
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Grantner Jenő

..
A szegedi Móra Ferenc Múzeumban

októberben - a múzeumok és műsm

lékek hónapjában - Czóbel Béla festő

művész (1883-1976) emlékkiállítását
láttuk. A tárlaton a januárban elhunyt
mester magángyűjteményekben őrzött

kéneí szerepel tek: ví rágcsendéletek.
rnűtermí enterlőrök, szentendrei tájké
pek, aktábrázolások, férfi és női port
rék.

A művek egy része Czóbel korábbi
sötétebb, drámaíbb színvlláaú

alkotói időszakából való; a festmények
másik csoportja az utolsó egy-két év-
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tizedben keletkezett, amikor derűsebb

színharmóniák csendültek fel a művész

vásznain. A régebbi, pasztózusan festett
Czóbel-kompozíciók indulatosan torlódó,
súlyos formáiból fojtott szenvedély pa
rázslik, a késői képek megenyhült tó
nusai, meleg barnál, aranyló sárgáí,
sejtelmés Jilái, a szelíd, lecsillapult
ecsetvonások lágyabb, halkabb dalla
mokat zendítenek meg.

Amikor a mester meghalt, az újvi
déki Híd círnű folyóiratban Tolnai Ottó
vett tőle búcsút. A vajdasági esztéta
Renoir, Pierre Bonnard és Matisse élet
művével vetette össze Czóbel munkás
ságát, s ahhoz a mcgállapftáshoz ju
tott el, hogy "Czóbel Béla volt rnin
<Jen idők legfestőíbb magyar festője".

(Tolnai O.: "In memoriam Czóbel",
Híd, 1976. évf. februári szám.)

A szegedi Móra Ferenc Múzeum tár
latán hiteles képet kaptunk "a legfes
tőibb magyar festőnek", Renoir, Bon
nard és Matisse lelki rokonának, a szí
nek nagy alkírnistájának kezdetben
robusztus, heves temneramentumú,
utóbb légiessé finomult níktúrátáról. A
tárlat mezrend-zéséért Kratochwm Mi
mi művészettörténészt illeti elismerés.
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Kockában lakunk,
négyszögletesben,
szobának hívjul~.

így hangzik szebben.

Ijeszt és ringat,
nagy a türelme,
egész életünk
jól elfér benne.

Napsugár fénye
ablakon árad,
de a kulcslyuTwn
bejér a bánat.
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