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az ásítás. Kisfaludyt élteti az írói 
hűség és lelkesség ; szívét vitte bele a 
játékba s a szívnek ez a kedvessége ma 
is át- meg átüt hervadozó szövegén. 

Ily művek felújításához nagy szere-
tet, finom stílusérzék s a primitív kere-
tekbe belehelyezkedni tudás kíván-
tatik. Mindez megvolt a Nemzeti Szín-
ház szép munkájában. Az újonnan fel-
szerelt forgószínpad igénybevételével 
visszaállították a darab kompozició-
beli zavartalanságát; derűs, jóhatású 
díszletek közé fogták a képeket, szép 
színegyüttesbe öltöztették a szereplő-
ket. Jóleső harmónia volt a játékban 
is, senki sem ugrott ki a stílusból, 
senki sem csapott át olcsó karikaturába. 

Mátray Erzsi és Lehotay Árpád sze-
relmes párja nemcsak szép volt, hanem 
egészen korhangulatot keltő is ; amaz 
a megelevenedett Barabás-kép, emez 
az eszményi századeleji gavallér, némi 
enyhe wertheri árnyalattal. Horváth 
Jenő plánumszövő inspektorát már 
régebben is láttuk, de ilyen közvetlen-
nek s ép azért életszerűnek még soha. 
Kiss Irén Luca kisasszonya is most 
még tartózkodóbb a szélsőbb eszközök 
használatában : valósággal mintaképe 
a kómikai diszkréciónak. Kürti József 
egyéniségéhez igen jól vág Mokány 
szerepe, benne nemcsak valódi magyar 
ízt éreztet, hanem a parlagi külső alatt 
valódi úri lelket is. Ligeti Juliska kaca-
gása a tisztaszívűség nemes hangszere, 
Ághy Erzsi pedig valóságos specialista 
a fiatal lány félszeg bájának bemuta-
tásában. Végül meleg dicséretet érde-
mel Bodnár Jenő, az uradalmi kertész 
kurta, de kitünő szerepében, mely-
hez Ujházi Ede játékának emléke 
fűződik. Bodnár ezzel az emlékkel is 
meg tudott birkózni : élő és eredeti 
volt, mosolyfakasztó és ugyanakkor 
megható. Rédey Tivadar. 

Képzőművészeti szemle. 
Az Ernst-múzeum kiállítása. A millé-

nium évtizedének görögtüzes történel-
misége után, amely történelmi festé-
szetünknek körülbelül befejeződését je-
lentette, mintegy három évtizedig alig 
jutott valakinek eszébe, hogy históriai 
festészetet követeljen művészeinktől. 
Messzire túlhaladná e beszámoló kere-
teit és céljait, hogy e hirtelen változás 
okát keressük. Csak a tényt állapítjuk 
meg és vele szemben azt, hogy újabban, 
viszont elég gyakran nyilvánulnak meg 
olyan óhajtások és törekvések, melyek 
kulturális életünk tényezői közé törté-

nelmi festészetünket is fel szeretnék 
támasztani, mint a nemzetépítő nacio-
nalizmus egyik leghatékonyabb esz-
közét. 

«Ha a művész a maga művészete 
nyelvén beszédessé teszi, megszólaltatja 
a nemzeti multat; ha érzékelhetővé 
teszi a mult eseményeit, emlékeit; ha 
akár a mult, akár a jelen, sőt talán a 
jövő képeivel is fokozza a nemzeti ér-
zelmek erejét, képe vagy szobra lát-
tára hevesebben dobog a honfiszív, el-
szorul, vagy kitágul a kebel, ökölbe 
szorul a kéz» — írja Dóczy Jenő ama 
tanulmányában, mely a nacionalizmus 
és a képzőművészet viszonyát elemzi 
és egy új történelmi festészetet sürget. 
De nemcsak őt, hanem másokat, sőt 
a művészeket is foglalkoztatja egy új 
monumentális festészet álma, amely az 
impresszionizmus individualista és pol-
gári művészete után nagy tömegek lel-
kéhez szóló kompoziciókat teremtsen. 
Az expressionizmus például, amidőn 
élesen szembefordult közvetlen elődjé-
vel és egy új művészet hajnalát hir-
dette és ugyancsak monumentális fel-
adatokra készülődött, végső eredmény-
ben szintén az egykori fresko hivatá-
sára, hatalmas épületek falának kom-
poziciós díszítésére gondolt. 

Nem csoda tehát, hogy amidőn az 
állam művészeink foglalkoztatása vé-
gett újabban megbízásokat juttat , olaj-
festményeikkel középületeink falát 
óhajtja díszíteni. Igy kaptak rendelést 
nagyobb méretű, falfestmény pótló áb-
rázolások készítésére Rudnay Gyula és 
Iványi-Grünwald Béla is. Ebből az ak-
cióból az Ernst-múzeum kiállítása 
Rudnay Gyulától két, Iványi-Grünwald 
Bélától egy lejátszódó lelki élet egymás-
ban tükröztetésével kellett volna össze-
kapcsolni, amilyen feladatok szemlél-
tető megoldásával a haldokló törté-
nelmi festészet a XIX. század végén 
sokat, bár legtöbbnyire eredménytele-
nül bajlódott. 

Grünwaldnak sem sikerült, ami nem 
is csoda, hiszen ilyen komplikáltan 
egybeszövődő lelkifolyamatok ábrázo-
lásával egykori, nyugodt létezést hir-
dető dekorativ kompozicióin sohasem 
foglalkozott. Ezeknek monumentálisan 
nyugodt és nagyvonalú formaadása he-
lyett most részben naturalisztikusan, 
részben egy Vaszary Jánosra emlékez-
tető színexpresszionizmussal építette 
fel képét, melynek nagy méreteit azon-
ban egyáltalában nem tudta kitölteni. 
Mert hiszen még az ekkora terjedelmes 
felnagyított harsogó színakkordok sem 
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elégségesek arra, hogy a figurális kom-
nozició egyébként teljesen hiányzó többi 
elemeit pótolják. Az alakoknak egy-
máshoz és a kép egészéhez való viszo-
nya vonalban, szinben és kiterjedésben 
egyaránt bizonytalan és zavaros. 

Rudnay és Iványi-Grünwald eseté-
ben is ugyanaz történt : egy centi-
méternyi keretek között elhelyezkedő 
viziót, amely Rudnaynál a színek és 
vonalak kissé archaisztikus ötletessé-
gével, Iványi-Grünwaldnál a sötét hát-
térből felharsogó színfoltok világító 
erejével vált volna festőivé, szuggesz-
tivvé, széppé, a méteres méreteket kí-
vánó megrendelés túlpuffasztotta azo-
kon a kereteken, amelyeket betölteni 
tud. Igy keletkeztek mindkét kiváló 
művészünknél e képein amaz ugyan-
csak jókora halott területek, amelyek 
teljesen üresen maradtak. 

Ez a nemsikerülés különben meg-
szívlelendő mementóul szolgálhat, hogy 
a naturalizmus emlőin felnőtt, az 
impresszionizmus kifejezésmódjaiban 
nagyszerűen kibontakozó, majd később 
ennek lehiggadt eszközeivel nyugodt 
összefoglalásokig eljutó művészeinktől 
ne kívánjuk olyan feladatok megoldá-
sát, amelyekre nem termettek. Ez 
semmi esetre sem védőbeszéd tehetség-
telen akadémikus festőink mellett, akik 
halálosan unalmas és nagyzoló monu-
mentáliskodásukkal még mindig hiva-
talos fölényben érzik magukat, mert 
hiszen az ő festményeik még sokkalta 
jelentéktelenebbek, hanem csak kény-
szerű megállapítása annak, hogy a 
monumentális festészetet kár olyankor, 
amikor még korai és kár olyanoktól 
erőltetni, akiknek jelentősége, nagy-
sága máshol rejlik. S ha egyszer igazán 
elérkezik az ilyen feladatok megoldásá-
nak szüksége és lehetősége, ami egyre 
megy, egyáltalában nem történelmi té-
mák keretében, hanem jóval általáno-
sabb emberi alapokon, nem az impresz-
szionisták nemzedéke, hanem inkább 
az a generáció fogja az efféle reménye-
ket valóra váltani, amely az expresszio-
nizmus zászlajával indult és legkiválóbb 
képviselőiben máris monumentális, de 
általánosan emberi figurális kompo-
zíciókig jutott el. 

E nagyon is időszerű kitérés után 
azonban mondjuk meg, hogy Rudnay 
Gyula pompás tehetségének korlátai 
között néhány nagyszerű tájképet állí-
tott ki, amelyek bensőséges lelkének 
legjava álmai közé tartozik. Ugyanígy 
Iványi-Grünwald Béla is : színekben 
Pompázó csendéleteket, egy pár kitűnő 

tanulmányt, köztük pl. a nagy képhez 
készültet, amely sokszorta frissebb, 
erőteljesebb, közvetlenebb, mint a sze-
rencsétlen nagy kompozició. 

Az Ernst-múzeum legnagyobb ter-
mét teljesen megtöltik Batthyány Gyula 
gróf festményei. Szinte a legvégső ha-
tárig fejlesztette ki izgatott, furcsán 
stilizáló ábrázolásmódját, mely nem 
annyira közvetlen életélményeken, mint 
inkább kultúrális emlékeken nyugszik. 
Batthyány elsőrangú virtuóz, aki ab-
szolut biztossággal kezeli mondani-
valóját. Inkább grafikus, mint festő, 
aki nem is törekszik az olajfesték lehe-
tőségeit kihasználni, vele is inkább 
rajzol, mint fest. Leginkább tört színe-
ket használ, ami különben is uralkodó 
vonalszerűségét még jobban kiemeli. 
Témáiban és megoldásukban is szereti 
a zsúfoltságot, a torlódást, amelyet 
izgatottá tesz vonagló alakjainak és 
tolongó tömegeinek mozgalmassága. 
Nemcsak az eddigi, hanem az el-
jövendő összes századok degenerált-
ságával kacérkodik bennök tréfás mo-
sollyal, elegánsan, előkelően — de min-
den démonság nélkül. 

Három fiatal grafikus szerepel még 
ezen a kiállításon. A lágyan, olvadé-
konyan és édeskés jelentéktelenséggel 
aquarellező Gallé Tibor. A jóval erő-
teljesebb, mélyremarkolóbb, de még 
csak kialakulóban álló festményt mu-
ta t be. 

E sorok írója majdnem két év-
tizeden át annyiszor adott kifejezést, 
annak az elragadtatásának amelyet e 
két kiváló mesterünk alkotásainak lát-
tára érezett, hogy ma viszont a legtel-
jesebb pártatlanság álláspontjáról el-
fogultság nélkül, őszintén megírhatja, 
hogy vajmi kevés kedve telt ezekben 
az alkotásaikban. Rudnay Csokonay-ja 
és Toborzás-a is bizonytalanul felnagyí-
tott , széthulló grafikai ötletek, amelyek 
erőtlenek, bizonytalanok, sőt színezé-
sükben kellemetlenek is. Rudnay figu-
rális művészetének legjellegzetesebb 
vonása a kis formák keretébe szorult, 
kirobbanni készülő visszafojtottság 
volt, melyet a rajz és a színek éles hang-
súlyai harsogtattak elő képei síkjának 
sötétjéből. Ezekben a gomolygóan tor-
lódó figurális jelenetekben visszafojtott 
erők dübörgését éreztük, most azonban, 
midőn Rudnay fölszabadította őket és 
nagy síkokra vetítette fel, ellanyhultak, 
sőt felnagyítva mutatják Rudnay ki-
fejezésmódjának egynémely hiányos-
ságát, vonalvezetésének bizonytalan-
ságát és ingatag térérzékét. 
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Sajnos épen ilyen gyöngén sikerült 
Iványi-Grünwald Béla nagy kompo-
ziciója is, melynek címe egy egész 
mondat : «Hogyan lett Dúl Mihály 
uramból Rácz János?» — Ehhez a 
katalógus még a következő magyará-
zatot fűz i : A feleségét zaklató török 
csauszt — a basa megbizottját — 
agyonütötte Dúl Mihály, mire a basa 
jelenlétében a debreceni bíró, hogy 
megmentse Dúl Mihályt, kicseréli a 
nyápic, gézenguz Rácz Jánossal és azt 
ítélteti el. A basa észreveszi ugyan a 
selmáskodást, de ráhagyja s végül is 
minden rendbe jön. 

A hosszú címből és a keserves magya-
rázatból, amely persze nem a képből 
tűnik ki, mert hiszen egy ilyen hosszú 
história egy, sőt akárhány festményből 
sem olvasható ki, nyilvánvaló, hogy 
Iványi-Grünwald még egy pár lépéssel 
túlment Rudnay Gyulán, aki csak egy-
szerű és könnyen érthető helyzetképe-
ket tet t meg ábrázolása tárgyául, 
Grünwald ellenben egy drámai jelenetet 
választott némi zsánerszerű beállítás-
sal, amelyet a fiziognomiák jellegzetes 
ábrázolásának a rajtuk Nagy Imre és 
Cserepes István, akinek gyors és biztos 
kézzel felvázolt pasztelljei néhol még 
Csók István hatását mutat ják, de 
emellett elsőrangúnak ígérkező gra-
fikus tehetséggel biztatnak. 

A tavaszi kiállítás. Erre a tárlatra 
aligha volna tanácsos a Budapestre 
vetődő külföldieket elvinni. Nagyon 
furcsa képet alkotnának maguknak a 
magyar képzőművészet mai állapotá-
ról, amelyre ez a kiállítás nagyon jel-
lemző ugyan, de amelyet, hála Isten-
nek, csak nagyon kis mértékben kép-
viselnek. Nem akarunk abba a hibába 
esni, amelybe ezúttal a legtöbben ismét 
beleestek : hogy megismételjük azt az 
évről-évre hangoztatott siránkozást, 
hogy a Képzőművészeti Társulat ki-
állításai alacsony színvonalúak, hogy 
a legjelesebb művészek távol marad-
nak róluk és így tovább fölhántorgatni 
tömérdek kifogást, vagy az áldatlan 
helyzetből kivezető utat keresni. Sem-
minemű célja sincsen az ilyesminek, 
mert amíg a közönségnek jók ezek a 
kiállítások, amíg rendezésük kifizető-
dik, addig hiábavaló minden támadás 
vagy siránkozás. Nálunk épúgy, mint 
amilyen hiábavalónak bizonyult a kép-
zőművészeti élet legforrongóbb katla-
nában Párizsban is, ahol a Grand 
Palais sokezernyi képe épen olyan 
jelentéktelen és lelketlen epigonművé-
szet, mint a Műcsarnoki kiállítások 

tömegeié. Erre a kiélt, önmagát foly-
tonosan ismételgető, szinte iparszerű 
foglalkozássá változott festészetre is 
szükség van : a nagyközönség jobban 
szereti Zerkovitzot, mint Kodályt, 
jobban Farkas Imrét, mint Ady Endrét, 
mért ne szeresse hát inkább Kézdi-
Kovács Lászlót, mint Szőnyi Istvánt 
vagy Aba-Novák Vilmost? 

E kérdéssel ezeken a hasábokon vég-
leg leszámolva nem zsörtölődünk töb-
bet, csak a magunk igazát keressük a 
Műcsarnokban, azokat, akik megaján-
dékoznak. Mert vannak ilyenek ezen 
a tárlaton is. A termek sorrendjében 
haladva: Burghardt Rezső szűziesen 
világító, derült, magyar tája üde 
tavasziságával, mellette Burghardt Jó-
zsef kettős arcképe, aztán Remsey Jenő 
küszködő de, sajnos, mindég meg nem 
oldódó nagyot akarása, Zádor István 
száraz, de becsületes naturalizmussal 
festett aktja, Chiovini Ferenc «Föld-
munka»-ja, V. Sashegyi Kálmán «Zalai 
táj»-ja, Horváth G. Andor «Napos tel»-e, 
Unghváry Sándor «Várakozó szűz»-e, 
Heintz Henrik «Szentendreitáj»-a, Gimes 
Lajos «Téli nap»-ja, Diósy aquarelljei. 

Az ismeretlenebbek közül Bors Ká-
rolyt, Sárkány Lorántot, Krem Má-
tyást, Tőkés Sándort, Hessky Ivánt és 
Prohászka Józsefet említjük, aki szor-
galmas és hű naturalizmussal, külső-
ségekben nagyon hasonló olyan arc-
képeket fest, melyek rövid időn belül 
keresetté fogják tenni. 

Külön színvonalat jelentenek a réz-
karcolók. Köztük első helyen Varga 
Nándor Lajos. A szobrászok az idekint 
megszokott színvonalon, szalonba illőn, 
tetszetősen, simán és jelentéktelenül 
kínálkoznak. De kivételek is akadnak, 
így Halmágyi István két szenvedélyesen 
mozgatott reliefjével és Nagy Gyula 
«Vágyódás» című bronzbaöntésre váró 
fölötte finom és átszellemült fiatal 
leányaktjával, amely nagyon figye-
lemreméltó tehetséget árul el, naiv 
naturalizmusában is választékos, sőt 
finoman emelkedett; csak természetes 
tehát, hogy a napisajtó kritikája egy-
általában nem szerzett róla tudomást. 

Vajjon legyünk-e olyan udvariat-
lanok, hogy a Képzőművésznők Egye-
sületének eddig a Nemzeti Szalonban 
megszokott tárlatához csábítsuk ol-
vasóinkat, amely gyöngeségben vetek-
szik a XII . terem anyagával? Ne kel-
lemetlenkedjünk, hiszen hivatásunk az 
ilyen tömegtárlatokon nem a jelenték-
telenség gáncsolása, hanem az értéke-
sebbek felsorolása. 
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A francia avantgarde művészek ki-
állítása a Nemzeti Szalonban. Nagy 
érdeklődéssel vártuk ezt a kiállítást, 
melyet a sajtó hetek óta beharango-
zott, hiszen festészetünk több mint 
három évtized óta a francia művészet 
erős hatása alatt állott és állandóan 
megtermékenyült tőle. Számos kiváló 
festőnk Párizsban szerezte művészeté-
nek döntő benyomásait és közönségünk 
elitejének érdeklődése is mindjobban 
a francia művészet felé fordult, aminek 
elősegítésében nemcsak utazások, iro-
dalmi művelődés, hanem azok a kiállí-
tások is nagy szerepet játszottak, ame-
lyeket a XIX. század derekának és 
végének francia mestereiből nálunk 
rendeztek. Igy huszonegy évvel ezelőtt 
a Nemzeti Szalónban Delacroixtól 
Degasig, 1910-ben a Művészházban a 
posztimpresszionistákig végigtekint-
hette közönségünk a francia művészet 
fejlődésének nagy eredményeit ; Gau-
guin műveiből is láttunk egy g ü j t e -
ményes kiállítást és Ernstéknél is egy 
tárlatot, mely a magyar gyüjtők tulaj-
donában lévő modern francia képeket 
mutatta. A XIX. század francia művé-
szetének megbecsülése nálunk évről-
évre nőttön-nőtt és az, amit a művé-
szeti kritika úttörői kezdetben viharos 
ellentmondások között hirdettek, hogy 
a XIX. századbeli festészet tetőpontját 
Franciaországban érte el — lassanként 
közmeggyőződéssé vált. 

A háború óta azonban az egykori 
élénk érintkezés megszakadt. Jóval 
kevesebben juthattunk ki Párizsba, 
amelynek forrongó művészeti életéről 
így legtöbbnyire csak reprodukciókból 
értesülhettünk. Ezért fogadtuk nagy 
örömmel ennek a kiállításnak hírét, 
amelynek címe épen a legújabb fejlődés 
bemutatását ígéri. És ugyanezért kelt 
jókora csalódást is, mert e szempontból 
alig váltja be a hozzáfűződő remény-
ségeket. Vagy teljesen hiányoznak róla 
az utolsó tizenöt esztendő francia mű-
vészetének legjelentékenyebbjei, vagy 
ha szerepelnek is, csupán jelentéktelen 
alkotásaikkal láthatók. De, aki ezen a 
kiállításon a Matisse, Picasso, Derain, 
Vuillard (aki különösen érdekes lett 
volna Rippl-Rónai miatt) Bonnard, 
Braque, Derain neve alatt szereplő fest-
ményeket látja, még csak halvány képet 
sem alkothat magának művészetük-

És egy festményt sem látunk, amely 
De Chirico, Segonzac, Léger, Ozenfant, 
Seurat, Modigliani, a vámtiszt Rous-
seau vagy Chagall nevét viselné, akik-

nek bemutatása nélkül csak nagyon 
töredékes, hiányos a mai francia képző-
művészet ismerete. Aztán egyáltalában 
nem számíthatók az avantgardista mű-
vészek közé Denis, Signac és Besnard 
(az utóbbitól különben is csak műhely-
hulladékok láthatók). 

Ezzel szemben soroljuk fel most azo-
kat az értékeket, melyeket ez a ki-
állítás mégis csak nyujt . Itt van első-
sorban Utrillo, a mai Párizsnak egyik 
legdivatosabb festője, aki merev loká-
lis színekből építi fel neoprimitív ké-
peit, melyeken az architektura domi-
nál. Itt van Matisse tehetséges tanít-
ványa, Dufy, mellette Rouault nem túl-
ságosan jelentős bohócával és Vlaminck 
a megszokottaknál jóval szelídebb két 
képével, a merészen erőteljes Friesz, 
a giottoian világos színekkel festő finom 
neoprimitivista Kisling, a valamikor 
mereven kubista Metzinger, aki a ku-
bizmusról áttért a dülöngöző primitív-
ségre, Laurencin sápadt dekadenciájá-
val, Lhote geometrizálásával, amely 
újabban a Maurice Denisből kiinduló 
neoklasszicizmusban oldódik föl. És itt 
van, sajnos, kiabálóan, tolakodón és 
egészen tartalmatlanul Van Dongen 
léha, üres, haszontalan virtuózkodásá-
val. Végül egy csomó közömbös és 
jelentéktelen festő, akiket bizony kár 
volt közénk elhozni. 

A szobrászati rész még szegényesebb. 
Maillol-t csak tanítványa, Saupigue 
képviseli, mellette két friss szobrász, 
Bemard és Pompon ügyes dolgai lát-
hatók. Bourdelle-nek, aki három kis 
szoborral szerepel, semmi köze a fran-
cia avantgarde-szobrászok törekvései-
hez. Végül emlékezzünk meg a grafikai 
részről, amely szép Derain-, Matisse-raj-
zokat tartalmaz és egy csomó modoros, 
el nem adható Signac-vázlatot. 

Erre a sokaknak talán unalmas fel-
sorolásra szükségünk volt, hogy alá-
támaszthassuk vele a kiállítás felett 
való elégedetlenségünket. Most, ha 
eszünkbe jut, hogy a francia művészet 
az elmult években külföldi kiállításo-
kon mily nagyszerűen reprezantatív 
összeállításokban jelent meg, alig tu-
dunk e kiállítás szegénységére mentsé-
get vagy magyarázatot találni. Első-
rangú mestereket gyönge anyaggal sze-
repeltetni és egy csomó elmaradt vezető 
helyett harmadrangú epigonokat kül-
deni egy olyan országba, amelynek 
művészete hosszú időn át a francia 
művészet legjaván művelődött, nagyon 
eredménytelen dolog, mert nem járhat 
sem erkölcsi, sem anyagi sikerrel. 
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E kiállítás tökéletlen tükréből is 
megállapíthatja azonban a látogató, 
hogy a párizsi művészetnek vezető-
szerepe ma sem szűnt meg. Párizs az új 
és az egész világ képzőművészetét ál-
landóan megtermékenyítő művészi ki-
fejezésmódok el nem apadó forrása. 
S ha végignézzük az ott ma vezető 
művészegyéniségek névsorát, azonnal 
szemünkbe fog ötleni, hogy ma már 
nem is annyira francia, mint inkább 
csak párizsi művészetről szabad beszél-
nünk. Míg az impresszionisták korá-
ban, sőt még a posztimpresszionizmus 
alatt is, majdnem az összes mesterek 
született franciák voltak, a mai párizsi 
művészet kiemelkedő egyéniségei majd-
nem kivétel nélkül idegen származá-
súak. Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy teljesen idegen művészetet csi-
nálnának, olyan művészetet, amelyre 
a francia léleknek nincsen befolyása. 

Mert akármennyire nemzetközivé vá-
lik is a művészet egész Európában és 
a legerősebben épen magában Párizs-
ban, a francia lélek még mindig rá-
nyomja bélyegét mindazokra, akik 

Párizs művészetének forgatagába kerül 
nek. Magukra öltik a francia lélek egy-
szerű, cikornyátlan magátólértetődé 
sét, kristályos racionalizmusát, pateti 
kus naivitását, közvetlen kézzelfogha 
tóságát. Ez a művészet ma is a látás 
gyönyörűségeire számít, nem akar 
transzvizuálissá válni, nem az értelemre 
hanem az érzékekre számít. Ebben egy-
mástól legtávolabb eső irányai is meg-
egyeznek egymással. 

Egységes kialakulásról persze oda-
kint sem lehet szó. Legfeljebb negatí-
vumok terén, a naturalizmus kétség-
telen megtagadásában, amiben még a 
neoklasszicizmus és neoprimitivizmus 
is megegyeznek egymással. És talán ab-
ban is, hogy általánosabb érvényűek és 
monumentálisabbak törekednek lenni, 
mint diadalmas elődjük, az impresszio-
nizmus volt. De az utak és módok, 
amelyekkel ezt a végső célt megköze-
líteni törekednek, legalább annyira el-
térők egymástól, amennyire szaggatott 
az a társadalom, amelynek lelkéből erői-
ket merítik. 

Farkas Zoltán. 
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