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A filmben — az egyes jelenetek rend-
kívül dekoratív festői értékein túl — 
eddig csak Abel Gance által megpendí-
tett újdonságot hoz Volkoff rendezése : 
az egésznek filmszerűen melódikus fel-
építését. Három nagy tételre oszlik ez 
a film. Az elsőben a főszólamot a barna 
tónusú képek viszik, melyek meleg, 
tiszta plasztikájú formaadásukkal han-
gulatosan hatásosak. A kontrapunkt : 
az éjszakai jelenetsor. A képek sikerült 
virazsirozása megkapóan érzékelteti a 
holdfényt. A film harmadik «tétele» 
hasonló az elsőhöz. A középső színes, 
ami jól illik e mesetémához és tobzódó 
színeivel a filmszerűen festői hatások 
ügyes fokozása . . . Egy-egy acceleran-
dója Volkoffnak a filmrendezés és «vá-
gás» (montage) remeke ! Mindjárt a 
film elején az a tánc, amit a varázs-
sípra táncol Ali felesége, inasa, ku-
tyája : ritmusban kitűnő. (Ugyanezt a 
motívumot Volkoff a film végén még 
egyszer visszahozza széles hangszere-
lésben !) 

Ez a film valósággal megbonthatat-
lan zenei egész ! Egy-egy rész kivágása 
nemcsak a mesét csorbítja, hanem a 
rendezői kompoziciót is tönkreteszi. 
Természetes tehát, hogy a magyar pél-
dányt megkurtították I 

(Berlin.) Németh Antal. 

Képzőművészeti szemle. 
Vadász Miklós emlékkiállítása. Majd 

nem négyszáz rajz, pasztell, vízfest-
mény mutatja be a Nemzeti Szalonban 
Vadász Miklósnak, a tavasszal el-
hunyt grafikusnak munkásságát. Né-
hány, az utolsó években készült pasz-
tellarcképe is látható. Ujság számába 
nálunk tulajdonképen csak ezek men-
nek, de azért is jelentősek, mert össze-
foglalják törekvéseit. Ezek nem valami 
széles témakört öleltek fel, mert Va-
dász tárgyait legtöbbnyire csak a szín-
házi és félvilági élet köréből válasz-
totta, ezeknek volt gyorskezű, témáit 
femminin könnyedségbe és nagyvilági 
előkelőségbe öltöztető megrajzolója. 

Volt egy idő, amidőn nálunk egye-
sek majdnem az égig magasztalták lá-
tásmódjának szinte csalhatatlan biz-
tosságát és ábrázolásának meglepő 
erejét, amit azonban ez az összefoglaló 
kiállítás aligha igazol. Nevét szeret-
ték a félvilági élet legkiválóbb francia 
megrajzolóinak nevével együtt emle-

getni, pedig mellettük Vadász csak je-
lentéktelen ismétlés. Nem kell épen 
Toulouse-Lautrec nevét említeni, aki 
mellett törpe, mert Legros, Forain, 
Pulbot szintjéig sem ért el, ezek mes-
terségbeli tudásának ügyes, de nem 
egyenlő értékű ellesésével lett szexuál-
humorisztikus lapok gyors, sokat ter-
melő kedvelt illusztrátorává. 

Mert alapjában mindig csak illusz-
trátor volt Vadász Miklós, az életnek 
is csak illusztrátora, aki képeket raj-
zolt hozzá, de nem alkotott belőle ké-
peket. Legnagyobb fogyatékossága az 
volt, hogy önálló, mások művészetétől 
elhatárolódó művészeti kifejezésmódo-
kig nem jutott el, bizonytalanul hol 
erre, hol arra csúszott, arra, amerre 
legutolsó művészeti tapasztalatai épen 
vezették. De viszont mindig folyama-
tos, sima, könnyed, csinos tudott lenni 
és így könnyen beférkőzött a tetszetős-
séget minden egyéb követelmény elé 
helyező nagyközönség kegyeibe. Fel-
fogása kezdetben inkább az élesen jó-
zan tárgyilagosság, mint az édeskésség 
felé vezette és ezt az objektivitást némi 
fölényes, vagy máskor fáradtas ciniz-
mussal tudta fűszerezni, utóbb azon-
ban, amidőn szép fiatal nők megrajzo-
lására szánta ideje legnagyobb részét, 
már nem tudott menekülni az ebben a 
témakörben olyannyira veszedelmes 
édeskésség elől, úgy hogy előbb emlí-
tett női pasztellképei, olcsó fogásokkal 
festett, legkülsőségesebb, legsablóno-
sabb ábrázolásaivá váltak, melyeknek 
vajmi kevés közük van az emberábrá-
zolás igazi művészetéhez. Szirupos 
színek, elegánsan omladozó vonalak, 
felületes anyag és még felületesebb lé-
lekábrázolás majdnem a divatlap-il-
lusztrációk színvonaláig nyomja le 
ezeket a képeket. Pedig volt Vadász 
Miklós művészetének egy pár mé-
lyebbről fakadó és a külső nagy sikert 
szerzőknél nemesebb tulajdonsága is. 
Tíz-tizenöt évvel ezelőtt, úgy látszik 
inkább csak a maga mulattatására ké-
szített rajzainak, vagv akvarelljeinek 
némelyikéről pillanatnyi helyzetek 
biztos meglátásának néha-néha meg-
lepő ereje érzik; szín és rajzbeli lehel-
letszerű finomságok ötlenek sze-
münkbe, amelyeket a rutin gyors mun-
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kájának lélektelensége később letörült 
képeiről. Külföldi éveinek virtuózko-
dásra csábító sikerei nem voltak hasz-
nára, ideig-óráig a divat szárnyaira 
segítették ugyan, de azért elég nagy 
árat kellett fizetnie. Művészete a ma-
gyar grafika történetében így csak 
afféle szerepet tölt be, mint az iroda-
loméban a kabarék nagy sikerhez ju-
tott verseinek és dalainak legtöbbje, 
amelyek fénykorukban annyit forog-
tak mindenki száján, és olyan köny-
nyen elvásódók voltak, hogy végül tel-
jesen elkoptak. 

Balló Ede másolatai a Szépművé-
szeti Múzeumban. Amilyen egyszerű 
technikai feladat szoborművek formá-
ban tökéletes reprodukálása, viszont 
olyan nehéz a festményeké. Az olaj-
festmények mélységét, színeik csillo-
gását, világító erejét, a technika mai 
napig még csak megközelítő hűséggel 
sem tudta reprodukálni, a hű megis-
métlésnek ma is csak a festő készítette 
másolat az egyetlen módja. 

Azok az olvasóink, akik külföldi 
képtárakban megfordultak, mert ná-
lunk csak ritka holló a másoló, bizo-
nyára gyakran bosszankodtak, hogy 
hány kontár küszködik a remekművek 
utánozgatásával és csak a legritkább 
esetben bukkanhattak egy-egy olyan 
másolóra, aki legalább hozzávetőleges 
hűséget tudott elérni. Ez alapjában 
nem is csoda, mert a jó másolás egy-
részt nagyon komplikált technikai fel-
adat, másrészt nem kevésbbé nehéz 
művészi teljesítmény is. Türelmes el-
mélyedéssel kell megállapítani a má-
solásra választott festmény technikai 
létrejöttének összes körülményeit, mert 
ugyanazt a hatást csak úgy lehet elér-
nünk, ha ugyanazokat az eszközöket 
alkalmazzuk. Például egy lazúrozva 
megfestett, számos rétegből egymásra 
felrakott Tiziano-képet hiába próbál-
nánk alla prima utánozni. S ha a tech-
nikai titok már megvan is fejtve, kö-
vetkezik a teljesen hű felrajzolás, a 
színek kikeverésének és felrakásának 
feltétlen biztosságot kívánó munkája, 
ám de mindez a szorgos iparkodás mit 
sem ér, ha a kép nem hasonló tem-
peramentummal készül, mint annak-
idején az eredeti. A jó másolónak 

tehát olyan jó színésznek is kell len-
nie, aki lehetőleg mélyen beleéli ma-
gát mintaképe lelkébe; ma sejtelmesen 
borongónak kell lennie, míg Rem-
brandttal a realitásból font tündöklő 
álmok világában jár, holnap épen 
olyan otthonosan kell mozognia Ve-
lasquez hidegfényű léleklátásában, vagy 
ugyanolyan naiv szívvel és aprólékos 
szeretettel kell körülrajongania a vi-
lág alighogy felfedezett szépségeit, 
mint ahogyan azt a primitivek min-
denütt tették. S ha a másolónak jel-
legzetes művészi egyénisége is van, 
amely mindent saját képére szokott 
formálni, meg kell feledkeznie maga 
magáról, nehogy másolat helyett is-
mét csak önönmagát fesse, mint ilyen 
alkalmakkor Rubens tette; summa 
summarum a jó festménykópia majd-
nem olyan nehéz és ritkán sikerülő 
dolog, mint a jó versfordítás. 

A legjobb másolók mindig azok vol-
tak, akik a világot meleg szeretettel 
átfűtött, alázatos realizmussal, nagy 
technikai készséggel és a részletekre 
kiterjedő gondos megfigyeléssel ábrá-
zolták. Ilyen művészek közé számít-
hattuk mindig Balló Edét is, aki hu-
szonöt év óta szenvedélyes szeretettel, 
másolja az európai képtárak régi mes-
tereinek képeit. Mintegy száz másola-
tot készített róluk, amelyek közül 
most a németalföldi olajfestés átmene-
teit mutatja be legelső kezdetétől, 
Van Eycktől, legmagasabb fokáig, 
Rembrandtig, Franz Halsig. Az e pó-
lusok közé esőkből Van der Weyden, 
az ifjabbik Holbein, Amberger, Ru-
bens, Ruysdael, Hobbema, Vermeer 
van Delft képeire esett választása. 
A másolásban nem iparkodott a képek 
színeinek öregedésével és különösen a 
lakkrétegek sárgulásával együttjáró 
galériatónust is teljesen utánozni, a 
fehér színeket tisztábbra vette és mint 
mondja, arra törekedett, hogy nem a 
régiséget, hanem az eredetinek lénye-
gét magyarázza. Ha végignézzük Balló 
mester másolatait, méltán büszkék le-
hetünk rájuk. Egyesítik magukban 
mindazokat a követelményeket, me-
lyeket imént felsoroltunk; a maguk 
nemében valóságos remekművek, mert 
a legtöbb esetben bámulatosan meg-
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közelítik az eredetit, ami nyilván 
annak volt köszönhető, hogy Balló el-
képzelhetetlen szorgalommal és kitar-
tással nemcsak a technika ezernyi for-
télyosságát ismerte ki és győzte le, 
hanem önfeláldozó szeretettel tudott 
elmélyedni imádott mintaképeinek 
egymástól annyira különböző vilá-
gába is. Hogy ez mennyire sikerült 
neki, arról mi sem tanuskodik jobban, 
mint az, hogy egyforma biztossággal 
másolja Van Eycket és Franz Halsot, 
tehát a hajszálfinomat és a legszéle-
sebb vésetűt, az ájtatost és a hahotá-
zót. 

A téli tárlat. A Képzőművészeti Tár-
sulat téli kiállítása, mint rendszerint, 
ezúttal is bőségesen kínálja látnivalóit, 
több mint hatszáz tárgyat, tehát egy 
jókora múzeumra valót. Körülbelül az 
utóbbi években megszokott művész-
társaság szerepel rajta, a különálló mű-
vészeti csoportokba tömörülők nagy-
része most is távol maradt. Ez egy 
kissé egyformává teszi a tárlatot, 
amely túlnyomó részében egykor jól 
bevált motivumok, a polgári „Kunst 
für allée-nak többé-kevésbbé ügyes 
ismételgetése. Ebből a szorgalmas, de 
legtöbbnyire egyhangú társaságból is-
mét majdnem ugyanazok emelkednek 
ki némileg, akik máskor is; említsük 
meg ezek közül Bosznay Istvánt, Szlá-
nyi Lajost, Gy. Sándor Józsefet, Far-
kas Lőrincet, Horváth Bélát, Gaál Fe-
rencet, Mérő Istvánt, Nádler Róber-
tet, Komáromy Katz Endrét, Páldy 
Zoltánt, Lechner Józsefet, Lühnsdorf 
Károlyt, Barkász Lajost stb., stb. 

A tárlatnak kollektív részei is van-
nak; a legnagyobb gyüjteménnyel Hol-
landiában élő tájképfestőnk, Mendlik 
Oszkár szerepel, a tenger hullámainak 
szerelmese. Majdnem száz olajfestmé-
nyét állította ki, melyek egytől-egyig 
a habok játékát mutatják. Az alig fod-
rozódó tengermozgástól a viharos 
Óceán házmagasságig tornyosuló hul-
lámszörnyetegéig minden átmenettel 
megismertetnek, az ólmosan szürke ég 
alatt feketellő víztükör és a halvány 
azurkék színekben fürdő közé eső 
minden változatot elénk tárnak. Meg-
lepően hűséges iparkodással, de vi-
szont némi korlátozottsággal. Mindig 

egy kissé hűvösen, mintha inkább 
a tudós megfigyelő szeme és pontos-
sága, mint a művészi képzelet működ-
nék. Mendlik lát és regisztrál, de a 
lelke nem dalol együtt a napsütésben 
imbolygó hullámokkal, nem harsog a 
partra tóduló fehér habokkal, nem 
bömböl együtt a széllel harcoló óriási 
hullámtarajokkal. Mendlik tengerének 
láttára soha sincsen az az érzésünk, 
hogy a természetet mozgató őserők já-
tékává lettünk, hullámai hangtalanok, 
sőt néha súlytalanok is, nem zúdulnak 
olyan félelmesen ránk, mint Courbet 
tengere. 

Poll Hugó fátyolos, elmosódott pasz-
telljei egy kisebb termet töltenek be. 
Poll a pasztell-technikájának leghívebb 
művelője, aki negyvenéves művészi 
pályafutása alatt a lágy, színes kréták 
minden technikai csínját-bínját kiis-
merte. Ábrázolásmódja legtöbbnyire 
hamvasan elmosódó, párásan csillogó 
formákat ad, nem szereti a nagy ellen-
téteket, mély árnyékokat, rikító színe-
ket, de annál inkább az enyhén válta-
kozó hamvas tarka-barkaságot. Leg-
többnyire párásan fátyolos, de egy 
kissé még napsütötte atmoszféra vibrá-
lásában oldja fel témáit, anélkül, 
hogy a konturokat felbontaná, vagy 
nagyobb színfoltokban látna. Élmé-
nyei ma már nem mindig a legfrisseb-
bek, szereti ismételgetni magát és lágy 
finomkodásában, hamvassága erőtlen-
ségében néha modoros is. 

Néhai Glatter Gyula gyüjteménye 
mai arcképfestésünk nem épen legör-
vendetesebb viszonyai közé vezet. Glat-
ter virtuóz hajlandóságai már kora 
fiatalságában jelentkeztek. Gyorsan, 
könnyen rajzolt és festett, de inkább 
csak külsőséges tehetség volt, nem al-
kotó, hanem csupán ügyeskedő. Arc-
képfestésre adta magát, melyben a fő-
súlyt az előkelő elsimításra helyezte. 
Természetes, hogy ezen az úton nagy 
anyagi sikerei voltak. Az egyéniség 
ábrázolásával viszont annál kevésbbé 
törődött, ez különben nem is volt 
csoda, mert a hiúságától korlátolt em-
ber a festőtől majd mindig azt kívánja, 
hogy szépnek és előkelőnek fesse és 
megijed, ha a vásznon valódi ábráza-
tával találkozik. Ettől Glatter mindig 
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óvakodott, jutalmát el is nyerte, Buda-
pest legkeresettebb női arcképfestőjévé 
lett. Lelke mélyén mégis mozgott va-
lami elégedetlenség, érezte, hogy nem 
igazi művészettel keresi kenyerét. So-
várogni kezdett az igazságra és amidőn 
bebizonyosodott, hogy nem tudja el-
érni, öngyilkossá lett. De még ez a 
valóban tragikus vég sem tud fátyolt 
borítani arcképábrázolásának gyakran 
ijesztő ürességére és felületességére. 

A közönség művészetellenes hajlan-
dóságainak, sajnos, legtöbb arcképfes-
tőnk meghozza az áldozatokat. Köz-
tük Kukán Géza is, aki szintén felső 
ellentmondás nélkül alakítja kifejezés-
telen bábukká női arcképeit. Ezeken 
a képein nem találjuk meg még azt a 
pontos és gondos testfelülettanulmányt 
sem, amely férfi aktos képeinek leg-
java tulajdonságai közé tartozott, 
persze nem fért volna össze a női hiú-
ságot legyezgető rötussal. Van azon-
ban itt látható arcképei között egy, 
amely persze más utakon, mint a töb-
biek, határozott és erős jellemzést ér 
el. Márton Ferenc festőművész arc-
képére gondolunk, amely némely ruti-
noskodást leszámítva, olyan ábrázoló 
erőt és frisseséget mutat, hogy mesz-
szire kirí Kukán egyéb képei közül. 

Lélektelenkedés nyilvánul meg a 
portréfestésben szinte végig az egész 
vonalon. Mintha mindegyik festőnk azt 
a célt tűzte volna ki maga elé, hogy 
László Fülöp modorát közelítse meg, 
de csak előkelő kiállások, festésbeli 
virtuózkodások erőtlen erőlködése sír 
le legtöbbjük képeiről, mert hiszen 
virtuóznak is születni kell. Nem csoda, 
ha közülük még mindig messzire ki-
emelkedik bálványuk László Fülöp, 
aki e tárlatra szokott modorosságával 
festette meg Rákosi Jenő arcképét. De 
mindenesetre biztos virtuozitással és 
nem ügyetlenkedve, mint utánzói. 

Ebből a felületesen simulékony és 
erőtlenül jellegtelen portrévilágtól 
mindenesetre erősen különbözik Kar-
lovszky Bertalannak jóval egyénibb 
arcképábrázolásmódja. Az élesen szem-
ügyre vett embert nem egyszerűsíti le 
üres típusbabává, jelentéktelen mo-
solyosztogató figurává, vagy a divat-
lapi előkelőség hetykekiállású reme-

kévé. Bár ő is pózt erőszakol rája és 
ő sem közvetlenül az emberi lélekbe 
markoló ábrázoló. De az a póz, 
melybe az arcokat belégyúrja jobb a 
többiekénél, az egyéni jelentékenység 
büszke megérzésének barokos beállí-
tású gesztusa és mindig valami az odi 
profanum volgusból, az úri akarás 
nak gyakran condottieri keménységű 
maszkja, sajnos, hogy csak maszk, 
gyakran csak olyan álarc, mely nem 
tud igazi arccá válni. Ettől és a hátra-
szegett fej és a távoltartó tekintet kül-
sőségeitől arcképei gyakran sablonos 
hasonlóságot nyernek, de mégis min-
den esetben erős alakító akaratot 
árulnak el. S ha modorossá válnak is 
és inkább elzárják a lelket, semmint-
hogy feltárnák s ha néha hamisítanak 
is, ez nem olyan olcsó hazugság, mint 
az emberi hiúság megalkuvó arckép-
kiszolgálóié. Karlovszky különben 
alapjában a gesztus romantikusa, ami 
feszülő ellentétben áll nála a részlete-
zés aprólékos pontosságú ábrázolásá-
val, amely végső eredményben épen 
olyan távol esik a naturalisztikus op-
tikai képtől, mint alakjainak erősen 
kiellentétezett síkokban való elhelye-
zése, mert valami, szinte patologiku-
san túlfejlődött élete van nála a test 
bőrének: a túlzott élethűség túlzott 
hangsúlya halálos merevséggé stilizá-
lódik. 

A tárlat szobrászai közül Szent-
györgyi István egész kollekcióval je-
lent meg. Erejét legjobban intim té-
mák keretén belül tudja kifejteni, ami-
ről itt egy sikerült kút kompoziciója 
tanuskodik. A többi szobrászok a meg-
szokottak, a megszokott keretek kö-
zött, a megszokott közepes színvona-
lon sokban emlékeztetnek arcképfes-
tőinkre, jellegzetesség helyett megal-
kuvásokat, vagy élettelenséget adnak. 
A stilizálás, különösen monumentális 
irányban, messzire van tőlük és miköz-
ben az agyagot mintázzák, ez marad 
kifejezésük korlátja is, sem bronzban 
sem kőben nem tudnak gondolkozni. 
Legnagyobbrészt festőien látnak és 
nem a három dimenzióra tagolódó tér 
keménységében. Tudnak finomat al-
kotni a kisplasztika terén, de nagyobb 
terjedelmű kompozicióik is kisszerűek 



75 

s ami még rosszabb: legtöbbnyire této-
ván bizonytalanok és széthullók. Aki 
végigsétál a Műcsarnok szobrai között, 
megkapja a magyarázatát annak, hogy 
mért nem tudunk külföldi művészeti 
kiállításainkon szobrászainkkal olyan 
eredményesen szerepelni, mint fes-
tőinkkel. 

Festészet és cukrászda. Ezt a furcsa 
címet nem mi eszeltük ki, hanem ön-
magától adta tollunkra művészeink 
egyik csoportjának egy meglehetősen 
kétségbeesett és nagyon szerencsétlen 
próbálkozása. 

Az Uj Művészek Egyesülete ugyanis 
alkalmi kiállítást rendezett Umetár 
cím alatt valamelyik Rákóczi-úti cuk-
rászdában. A meghívót Pécsi-Pilch 
Dezső és Antal József írták alá. Meg-
tudtuk belőle, hogy e tárlat egész napon 
át díjtalanul megtekinthető és zenés 
ötórai teával van összekötve. Az ugyan-
csak öt órára hirdetett ünnepélyes be-
mutatóra el is mentünk, de bevalljuk, 
hogy már előre jókora kétségekkel. 
A cukrászdában fel-le futkostak a 
kiszolgálólányok; pincérek, zenészek 
kezdtek gyülekezni és hangolni. Képek 
iránt érdeklődőket nem igen láttunk, 
de az asztalok körül már elég nagy 
számmal helyezkedett el a nem épen 
belvárosi színvonalú uzsonnára, zenére, 
de festészetre aligha éhes közönség. 
Minthogy a képek természetesen a 
falon az asztalok mögött lógnak, ame-
lyeken a közönség uzsonnázott, ko-
moly megtekintésről szó sem lehetett, 
pedig, úgy látszott, még a pincérektől 
is sűrűn megzavart távolból is, hogy 
művészi alkotások is vannak közöttük. 
Komoly szemlélésről és értékelésről 
azonban ebben a különös környezetben 
annyi akadályozás mellett szó sem lehe-
tett. Kénytelenek voltunk eltávozni, 
annál is inkább, mert a lehető leg-
szerencsétlenebb kísérletnek tar t juk ezt 
a próbálkozást. A művészek azt hiszik, 

hogy talán vevők is fognak akadni, aztán 
ingyen kiállítási helységhez jutottak. 
A curász forgalmának emelkedését 
várja, mert hiszen a látogató, ha már 
képet nem is vesz, legalább az ő olcsóbb 
és reálisabb édességeiből fog valamit 
elfogyasztani. Azt hisszük, hogy mind-
két fél alaposan tévedett. Az a közön-
ség, mely odajár, nem a magyar kép-
vásárló közönség. Ez úgy, mint mi is, 

lehetetlen, hogy vissza ne borzadjon 
a művészet ilyen furcsa profanizálásá-
tól, mely végül még anyagi eredményre 
sem vezet. 

Egy haszna azonban mindenesetre 
van ennek a furcsa kísérletnek. Ráirá-
nyítja a figyelmet arra, hogy Buda-
pesten nagyon kevés a képkiállítási 
helyiség. A Műcsarnok a Képzőművé-
szeti Társulat fölötte lanyha és nagyon 
egyoldalú kiállítási rendszere miatt egy-
általában nincsen kellőképen kihasz-
nálva, az Ernst-Múzeum és a Nemzeti 
Szalon tere pedig nagyon korlátolt, 
egyéb kiállítási helyiségünk, néhány tel-
jesen magánjellegű képkereskedőtől el-
tekintve, nincsen. 

Ez az állapot elsősorban is a művész-
ifjúságot sujtja és leginkább azokat a 
fiatal festőinket, akik új kifejezési mó-
dokkal próbálnak érvényesülni. Ezeket 
a célokat szolgálta évek hosszú során 
át a jobblétre szenderült Művészház és 
a szintén megszűnt Belvedere. Az új 
művészi alakulások azonban a mai ál-
datlan gazdasági helyzetben nem tud-
nak annyi pénzt előteremteni, hogy ön-
álló, vagy együttesen közös kiállítási 
helyiséget szerezzenek maguknak, a 
meglévők pedig kénytelenek a jövedel-
mezőség szempontjait is figyelembe 
venni, már pedig a forradalmi művész-
ifjúság kiállításai vajmi keveset szok-
tak jövedelmezni. De akármilyen sok 
éretlen tücsköt-bogarat kaptunk is leg-
többnyire efféle kiállításokon, a tapasz-
talat azt mutatta, hogy sokszor valódi 
tehetségek jelentkezéséhez is hozzá-
járultak, úgyhogy abban a nagyarányú 
művészeti programmban, amelyet a 
művészi kongresszus maga elé tűzött 
és amelynek beváltását természetesen 
az államtól várja, kiállítási helyiségeink 
szaporítását és különösen a művész-
ifjúság ez irányban való megsegítését is 
fel kellett volna venni. De ezen a kon-
gresszuson ismét csak a teljesen, vagy 
félig-meddig már beérkezettek jutottak 
szóhoz, akik bizony megfeledkeztek 
arról, hogy fiatalságukban mennyit kel-
lett szenvedniük, amíg egy kis levegő-
höz, azaz közönséghez jutottak. 

Ha lesz elég kiállítási helyiségünk, 
akkor az Umetár esetéhez hasonló sze-
rencsétlen kisiklások nem fognak többé 
előfordulni, a cukrászda cukrászda ma-
rad, a művészek pedig nem lesznek 
kénytelenek elkeseredésükben ilyen 
megalázó megoldásokkal próbálkozni. 

Farkas Zoltán. 


	Napkelet_1929_01_071
	Napkelet_1929_01_072
	Napkelet_1929_01_073
	Napkelet_1929_01_074
	Napkelet_1929_01_075

