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tetett. A Nemzeti Színháztól kölcsön-
kért Hajdú József pompás karikaturát 
rajzolt az amerikai konzervgyáros sze-
repében, egyéniségének eredetiségével 
mintegy eltakarta a szöveg üres banali-
tását. Harsányi Rezső is inkább a 
magáéból adta, amit adott, mint a 
szerzőéből. S végül meg kell említenünk 
Földy Annát is, kire esztendeje épen 
Földes egyik korábbi darabjának pár 
szónyi szerepében lettünk figyelmessé. 
Mostani nagymama-figurája is meg-
különböztetett figyelmet érdemel, kere-
setlen játéka néhány kurta jeleneté-
ben a művészi igazság erejével hatott. 

Rédey Tivadar. 

Művészeti szemle. 
A magyar táj- és életképkiállítás. 
A Képzőművészeti Társulat érdemes 

nagy múltjához méltó föladatot oldott 
meg tavaly, amikor Barta Károlynak, 
a lelkes műbarátnak díjával kapcsolat-
ban megrendezte az emlékezetes sikerű 
aktkiállítást. Ehhez a termékeny öt-
lethez természetes folyamányképen 
kapcsolódott azután az a gondolat, 
hogy a magyar táj- és életképfestészet 
jelentős állomásait hasonló, nagymé-
retű, visszatekintő kiállítás keretében 
kell a művészetszerető közönségnek 
bemutatni. A Képzőművészeti Társu-
lat nagy munkával össze is gyűjtötte 
a kellő anyagot s olyan gazdag és ér-
dekes művészeti látványosságot tárt 
a művészek és a művészetszerető kö-
zönség szeme elé, amely nemcsak nagy 
gyönyörűséget, de igazán dús tanulsá-
gokat is kínál mindenkinek. 

A Műcsarnok ezzel a két kiállítással 
újra megtalálta a maga útját, ismét 
betölti rendelt szerepét, azt, hogy 
időnként az egyes irányzatok fölött 
összefogó szemhatárt nyitva mutassa 
be a magyar művészet állását, szín-
vonalát. Az akt kiállítás és a most 
megnyílt magyar táj- és életkép ki állí-
tás pompás alkalmat adott arrá, hogy 
e programmot messze kiterjesztve, 
egy-egy művészettörténetileg is jelen-
tős tárlat keretébe lehessen foglalni 
képzőművészetünk dús eredményeit. 
A Műcsarnok élt az alkalommal, föl-
adatát igazán a legelismerésreméltób-
ban oldotta meg. örvendetes lenne, ha 
most még egy hátralévő lépést is meg-
tenne a Képzőművészeti Társulat friss 
munkakedvvel újra sorompóba lépett 
vezetősége. A magas színvonalig ért 
magyar arcképfestészetet is be kellene 
mutatnia, Barabástól napjainkig. Ez 

méltó betetőzése lenne ennek a két 
pompás visszatekintő kiállításnak. Re-
méljük, hogy a Műcsarnok ezt is meg 
fogja valósítani. A Műcsarnok termei-
ben hétszáznál több műtárgyat hal-
mozott föl a tárlat rendezősége. A ha-
talmas anyag túlnyomó részét persze 
a festmények és rajzok teszik ki. Ez 
természetes is, mert a táj ábrázolás 
szinte kizárólagosan festői, grafikusi 
föladat. Az életkép már elég hálás 
tárgy a szobrász számára is, de alap-
természete ezt is inkább a paletta mű-
vészeinek témakörébe utalja. A plasz-
tika a maga igazán nagy föladatait 
ritkán választja a futólagos, köznapias, 
könnyed tartalmat szerető életkép 
világából. 

Bármennyire el kell is fogadnunk az 
egyetlen nagy ívbe minden művészeti 
eredményt egybeölelő ars una elvét, 
épen egy-egy ilyen visszatekintő, nagy 
kiállítás igazolja legjobban, mily érde-
kes és értékes megkülönböztető jegyet 
visel magán a különböző nemzetek faji 
megszíneződésű művészete. Sokan talán 
hajlandók lennének azt hinni, hogy ez 
a határozott elkülönböződés, ez az 
egyéni színeződés mégis csak az iroda-
lomban ütközik ki észrevehetően. De 
aki éles szemmel figyel, meg kell látnia, 
hogy ez a jellemkép félreismerhetet-
lenül megmutatkozik a képzőművé-
szeti alkotásokon is. A tavalyi akt-
kiállítás nagy sorozatából lépten-nvo-
mon ki-kicsiílant az az eredeti vonás, 
mely az emberi test ábrázolásában is 
megteremtette a külön magyar stílust. 
Pedig a meztelen emberi test a leg-
ősibb és legáltalánosabb művészeti 
tárgy, ennek ábrázolásában találkoz-
hatik, forrhat eggyé leginkább a foly-
ton egy cél felé ívelő, örökegy mű-
vészet/ 

Már a táj- és életképábrázolás ter-
mészete szerint is kedvez az egyénibb 
stílus kialakulásának. Az egyes nem-
zetek oly tarka-barka népviselete, a 
tájak egyéni ezerféle arculata, az egyes 
országok fényesebb, vagy borongósabb 
ege, a világítás szinte színpadiasan 
nagy skálája mind olyan helyi körül-
mények, melyek az ezekhez is idomuló 
lelki világok hangul a ti talajába ágyazva, 
épolv sokféleképen színezik meg a 
paletták virágait, akárcsak az alföldi 
humusz és a bérci sovány földréteg a 
maga flóráját. 

Az egyéni kifejezést tehát leginkább 
a táj- és életképfestészet körében lel-
hetjük föl. Minden nemzet festészetében 
itt mutatkozott meg legelőször a mű-



vészét nemzeti jelleme. A sajátos vise-
letében ábrázolt népi és polgári világ, 
a maga külön, jólismert fényébe és 
borongásába öltözködő hazai táj vitte 
reá a művészkezeket északon és délen 
egyaránt arra, hogy a százados sablon 
útjáról letérve új, teljesen egyéni ös-
vényt nyissanak egy-egy nepcsalád 
festeszetenek. Elég, ha csak a holland 
tájképekre és életképekre, az angol s a 
francia táj- és életképfestészetre s nem 
utolsó sorban a mi teljesen külön meg-
színeződésű pikturánkra hivatkozunk 
cáfolhatatlan példák gyanánt. 

Ha tehát valaki azt a külön ösvényt 
akarja megkeresni, amelyen haladva 
festészetünk a maga vírágmezőihez 
fölért, akkor épen a táj- és életkép-
festészet első határköveihez kell oda-
állania és ezek mentén jut el a már 
teljesen kiforrott és világszerte ismert 
és elismert magyar piktúra mai, büszke 
állomásaihoz. 

A Műcsarnok első, nagy termében 
láthatjuk ez útjelzőket. Régi, már-már 
feledett, vagy alig ismert nevek inte-
nek itt felénk az aranykeretekből. Az 
óriási anyag részletezése fölösleges és 
szinte zavaró munka lenne. E kiállítás 
tanulmányozásának során nem az egyes 
nevek, hanem a különböző korszakok 
a fontosak. (Néhány nevet csak azért 
kell kiemelni, mert megkönnyítik a 
tájékozódást.) Itt, az első teremben 
szólal meg először a magyar táj, a 
magyar élet jellegzetes alakjai itt je-
lennek meg legelőször. Persze a magyar 
tájakon itt még a klasszicista felfogás 
műtermi, gyöngyházas, osztott fénye 
lebeg s a népies alakok romantikus 
csoportjain lélektelenül tarkáilik a 
magyar ruha. (Az ecsetnek csakoly 
nagy utat kellett megtenni az igazi 
magyar szín lelkes ábrázolásáig, mint 
a kezdetleges, külsőségesen ugyan már 
magyar, de alapvonásaiban idegen el-
gondolású színpadi irodalmunknak.) 
Kelety Gusztáv, Ligeti Antal, Telepi] 
Karoly, Than Mór, Valentiny János 
magyar tájrészleteket ábrázoló képei 
meg jóformán egyetlen hangot sem 
ütnek meg a magyar táj szívhezszóló, 
edesbús hangskáláján. Böhm Pál, Bor-
sos József, sőt még Barabás Miklós 
alakjai sem magyarok meg, legfeljebb 
magyarosak. A szobrász Izsó az csak, 
aki a Busuló juhász méltóságos elmé-
lázásában megtalálja az első, lélekbe-
markoló magyar akkordot. Ez még a 
kezdet kezdete. Ezek az első, bátortalan 
lépések. 

De nem messze kell csak haladnunk 
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s már fölcsillan a szemünk. Jankó 
János — akit csak híres torzképei után 
ismer a közönség — már reálép az 
igazi ösvényre. A Tiszaparti füzes, a 
Birkanyírás már magyar ecset alkotása. 
Pállik Béla Delelő nyája is egyik leg-
jelentősebb útjelzője a magyar tájkép-
nek. Ezen már igazi magyar levegő 
érzik, magyar a táj lelke, magyar a táj 
színe. E terem érdekességei közé tar-
tozik Paál László két korai tájképe is 
Mi Paált a világ legnagyobb tájfestői 
közé sorozzuk. Alig akad még tájfestő 
művész, aki elért volna addig a meg-
rázó, drámai erőig, mint ez a nagy 
magyar. Ezeken a képeken még nem 
találjuk nyomát a későbbi komor, hősi 
fenségnek," de a Nyári délután már el-
árulja egy nagyjövőjű ecset lendülő 
erejét. 

Munkácsy három képpel szerepel itt. 
A Tépéscsinálók komor kompoziciója 
a legmegragadóbb. De ebből a művé-
ből alig ütközik ki bensőséges magyar 
vonás. 

A második, teremben már a megszü-
letett magyar életkép dominál. Ebben 
a korszakban a közönség már szinte 
elvárta művészeitől, hogy a magunk 
életét, a magunk környezetét ábrázol-
ják. Divat most a magyar genre-kép. 
Bihari Sándor életteljes, kedves falusi 
hangulatai a szó igazi értelmében vett 
életképek. Bihari friss, jó szemmel látja 
meg a magyar falu jellegzetes alakjait 
és ügyes kompoziciók keretébe állítja 
be őket. A Pro grammbeszéd, a Vasárnap 
délután s pár más munkája e korszak 
javaterméséből való. Sok bennük az 
adomázó elem, de igazi piktorember 
mondja el. Margitay neve fogalmat 
jelentett ezidőtájban. Ő teremti meg a 
nagyvárosi magyar életképet. Az ellen-
állhatatlan azt "igazolja, hogy festője 
hivatott művész volt, aki sokkal többre 
is vihette volna, ha nem válik a szalon-
ízlés kiaknázójává. Révész Imre néhány 
vásznán igazi magyar alakokat talá-
lunk. Spányi Béla közkedvelt, lírai 
hangulatú tájképeit is ide illesztették 
be. Pap Henrik is érdemes lépéseket 
tett a magyar életkép kifejlesztése felé. 
Roskovics Ignác hajdan "oly divatos 
menyecskéi is e falakról mosolyognak 
le. Karcsay Lajos korán feledésbe me-
rült neve egy nagyrahivatott magyar 
tehetség felcsillanását, homályba veszé-
sét sajdítja lelkünkbe. Mennyi ilyen 
magyar név van, Uramisten ! Somogyi 
Dániel egy szép tájképe is erről a 
magyar áldásról, magyar átokról be-
szél. Teremnek, megcsillannak, eltün-
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nek . . . nyomtalanul! Ez a terem egy 
teljes, lezárt korszak eredményeit mu-
tatja szinte hiánytalanul kerek képben. 

A harmadik térem : a nagybányaiak 
korszakát csillogtatja elénk. Azt a 
korszakot, mely kitárta a műtermek 
ajtaját és kiédesgette a művészeket a 
sugárözönös, narancsfényű nap alá, 
a diadalmas kék ég alá, a smaragd-
fényű erdőkbe, rétekre. A magyar táj-
kép egyszerre megtelik üde, bátor le-
vegővel, zamatos zöldek virulnak föl, 
érett gyümölcsként virul a dagadó 
tubusok sárgája, pirosa, violája, sugár-
zik, kacag a magyar táj, nap süti az 
egészséges, jellegzetes alakokat, meg-
éled az ember, erőre kapnak a mozdu-
latok. A magyar palettára most ömlik 
rá az az egyéni szín, az a máig elvibráló 
erő, mely újjáteremti és diadalra viszi 
modern festészetünket. Ebben a diadal-
ban természetesen nagy részük van a 
nagybányaiak mellett a többi magyar 
művészeknek is, de tagadhatatlanul ők 
adták meg azt az iramot a magyar 
ecseteknek, mely nemcsak lépést tar-
tatott velük a nagy nemzetek új ered-
ményeivel, hanem egyenesen verseny-
társsá emelte a modérn magyar mű-
vészetet. 

Szinnyei Merse Pál zászlónevét csak 
pár kései alkotásával tűzték itt ki. 
Mellette ott vannak : Ferenczy, Csók, 
Réti, Koszta, Slatz, Iványi Grünwald, 
Fényes Adolf. Eleven, még ma is új 
értékeket kiforró, új nemzedékeket er-
jesztő művészetük benne él a ma köz-
tudatában. Képeik naponta elmondják, 
mit jelentenek a magyar táj - és életkép-
festészet mérföldléptekkel előretörő 
lendületének megteremtésében. 

Zemplényi Tivadar és Bosznay István 
is reprezentáns alkotásokkal illeszked-
nek e terem megkapó hangulatába. 
Kissé messze, az ötödik terembe kerül-
tek Rudnay, Vaszary és Rippl-Rónai 
rokon alkotásai, Rudnay őserejű. mély-
ségesen magyar tehetsége a mai magyar 
táj- és életképfestészetnek egyik leg-
ékesebb értéke. A külföld benne látja 
leginkább a magyar megszíneződés ki-
virágzását. Vaszary és Rippl-Rónai 
méltó szomszédai. Mellettük sok ismert 
név és mű csillogtatja meg mai művé-
szetünk nagy értékeit. 

A többi termek nagy anyaga, a sok 
derék mű és sok tisztes név mind egy-
egy téglája annak a pompás, büszke 
épületnek, mely a modern magyar mű-
vészet mai ékes frontjáig emelkedik. 
A legújabb szárny : a fiatalok terme. 
Itt égnek legmerészebben a színek, itt 

vibrálnak legszenvedelmesebben a vo-
nalak, itt érik, forr a jövendő. Ez a jövő 
érdekes és biztató. A leszűrt eredmé-
nyekhez illeszkedni készülő nemzedék 
komoly és lelkes, figyel minden új útra, 
de nem csap könnyelműen csalóka ös-
vényekre. A kóstolónak bemutatott 
munkákban tartalmas must forr, mire 
lehiggad, bizonyosan méltó lesz a le-
zárt korszakok már kitisztult, csillogó 
értékeihez. 

E nagyon nagy vonásokban áttekin-
tett főkorszakok keretében szinte 
lehetetlen minden nevet időrend sze-
rint fölemlíteni. Erre nemcsak hogy 
szükség nincs, de az ilyen aprólékos-
kodás egyenesen szerteforgácsolná az 
egységes, eredményes látást. 

Az összefoglaló, a fejlődés vonalát 
tisztán megmutató áttekintés után 
aztán külön kell még visszazarándo-
kolni egyes termekbe. Igy azokba, 
melyek Mészöly Géza, Székely Bertalan 
és Lotz Károly műveivel ékesek. 
Mészöly finom, mélységesen magyar 
költő-féstészetét remek kis tájképei 
nagyobb vásznainál is szebben dalol-
ják lelkünkbe. Corot finomsága olvad 
itt bele a magyar táj édesbús muzsi-
kájába. Székely Bertalan kis színvázla-
tai egy nagy festőiélek zseniális meg-
nyilatkozásai. Nem lehet eleget gyö-
nyörködni bennük. Lotz Károly nagy 
művészete most nem hat oly erővel, 
mint az aktkiállításon, de a kiváló 
mester kivételes tehetsége ide illesz-
kedő munkáiból is mindenütt kicsillan. 

Mednyánszky László borongós táj-
strófái is a tárlat javaértékei közül 
valók, a friss vidám alföldi tájak mel-
lett a Felvidék ködös sirámait zson-
gatják lelkünkbe. 

A kiállítás szobrászati része érdekes 
és változatos. Az állványokon ott talál-
juk mindazon képfaragó művészeink 
alkotásait, akik csak kedvvel fordultak 
a magyar élet jellegzetes alakjainak 
ábrázolása felé. A régiek közül termé-
szetesen Izsó Miklós ragad el bennün-
ket leginkább. Kis, táncoló figurái 
zseniális alkotások. Beléjük varázsolta 
a magyar népi táncmozgás legjellem-
zőbb mozdulatait. A modern mesterek 
közül Beszédes László, Damkó József 
szerepelnek legnagyobb sorozattal. E kis 
szobrok között több olyan akad, mely 
nagyon kedvesen köt szobrászanyagba 
egy-egy igazi magyar kiállást, mozdu-
latot, amely jól örökít meg egy-egy 
jellegzetes népies, falusi alakot. E két 
szobrászunk foglalkozott legszíveseb-
ben ezzel a témakörrel. Mellettük 
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