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KEPZOMUVESZET
Mindazoktól, akik művészettel foglalatoskodnak, így gondolna az
ember, csak világossá~ támadhat. Szomorú, de nincs így: ritka az
a fajta a művészek közt, melyik mélyebb ideálizmussal indul és
még ritkább, melyik ki is tart hűséggel a Lélek mellett. Pedig
soha úgy, mint manapság, nem volt szükség tiszta értelemre, vilá
gosságra; világosságra mindarra nézve, ami szörnyűség történik
körülöttünk s ami bennünk vágyban e rémségekkel szembe erő
södik ...

Aki dolgozik a lelkén, az a művészetben a tisztaságot, a remé
nyét tápláló szépséget keresi. Művész és műélvezö egykép a szén
ség nyomán az Istenhez akar eljutni, ha tudja, ha nem, feleletet
kíván nyerni egyetlen nagy problémájára: mi az ember a végte
lenségben?

Ne ámítsuk magunkat, hogya mi korunk ugyanaz, ami volt
minden eddigi időszak s hogy az Isten megközelíthetetlen, távoli,
csak sejtelem örökké, miként azt a nyárspolgárok kérődzik ...
Mert a megdöbbenés órája a gonoszság raffinálódásában elöttünk
épül s a fényt szomjazók ünnepe is nyiladozik, csendben és bizto
san maholnap Hl lesz!

Igazság nélkül a lélek és a művészet (mint a bensőnk kivetí
tődése) tátongó üresség. unalom malma, beteljesedő borzalom ..
A kaoszból sem jöhet világosság, mert a jót a hamistól mély kul
túrával bíró tudja csak elválasztani. Aki pedig a világosságban el,
nem a mécsesre mutat, míkor a fény tökéletes Forrását akarja
megmutatni ...

Tűz és tisztaság, erő és szerétet az a kultúra, ami Krisztusból,
az "élő vizek forrásából" fakad, újul és újul, hogy valósággá le
gyen holnap a szent emberiség; ahogy valóság volt eddig egyesek
ben, úgy legyen egyszer minden élöben!

A kereszténység lelkiség! A művészek közül emberséget ins
. piráló, örök kultúrát az adhat, aki keresztény Ielkűségű, E leg
magasabb szempontból kell a művészek munkáját bírálnunk. segí
tenünk vagy visszautasítanunk.

*
A "Múbarát" kiállítása.
Éless István érzelemvilágának nemességét - messze elhatá

rolédva a vizfestményeitől - a szénrajzai mutatják. Lendület és
különösebb fényesség ezekben a dolg-aiban sincs, de jól esik lát
nunk mesterkéletlenségük, simplex szépségű poézisuk. ("Fiatal
Mk", "Kanyargós út", de főkép: "Fiatal fenyők" és "útszéli fák".)

Az akvareljeiben cserben hagyja Éless Istvánt e fínom natu
ralizmusa. Ha szinei és formái össze is állnak képpé, ha bravuros
is a rajztechnikája, meggyőző erejű, mélyebb hangulatú itt nem
tud lenni. Elmélyedéssel hihető, bogy megoldhatja problémáját:
megtalálhatja jobban magát és így szineit is. Ennek Jehetőségét

nemcsak a szénrajzok egyszerű lelkűsége, hanem egy-két akvarelje
is igéri, ("Tulipánok", "Virág fenyőkkel", "Viharfelhők".)

Tóth Menyhért munkái egy erősen ekzaltált lelkű ember
víziéi. Amit mondani akar, zavaros; színeí egyik-másik képén össz
bangotadnak ugyan, de az eredetük minden kétséget kizár. Ma
mind többen tudjuk már, liogy az exnresssionízmus mekkora téve
désben volt, mikor egyik oldalon a tartalmat a krix-kraxok alá írt
címekből "tudtuk meg", a másik oldalon pedig mikor lemondva a
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tárgyi [elölésröl és a címről is, csak "színharmonia 1." és "II."
stb. kaptunk abszolut festészet jelszava alatt.

Tóth Menyhért expresszionizmusa sajátos keverése mindannak,
amit ebben az irányban megkíséreltek, Zseniáliskodó rajz,. sokat
kifejező cím és színharmoniák önmagukért, ha felismerhető tárgya
kat ábrázol is néha: minden meg van benne, ami az expresszioniz
must érthetően a maga idején rövid életre hozta, csak közben az
idők megváltoztak: új, tisztább, igényekkel álltak elő .•.

Legjellemzőbb Tóth expresszionizmusára a "Maja' c. képe. Ha
részleteiben nézzük a festményt, merjük állítani, hogy azt egy tíz
éves gyerek is elkészítette volna ícy, Ezzel egy pillanatig sincs
szándékunkban kétségbevonni a mű őszinteségét. Az őszinteség

azonban feltételes érték. A festmény bal felső sarkában egy le
gény nekidől a disznóól kerítésének. jobbról pedig nagy szál virág
gal egy leány igyekszik feléje. Lent a tyúkok, pulykák, disznók
tömegében kígyózik ez a szöveg: " ... de szabadíts meg a gonosz
tól ..." Abból, hogya leány irányába visz a szöveg ritmusa, tu
dunk mindent... Ha nem sajnáljuk a fáradságot, hasonló eredmé
nyekre juthatunk több képénél. Egy mondatba summázva, a véle
ményünk erről a pikturáról az, hogy a rosszul felfogott eszmei
ség csak téves konkluzíökat eredményezhet.

Marosán Lászl6 a kiállítás szobrásza. Húsz szeborral szerepel.
Amit problémájává tesz, az mindig artisztikus, de színtén a szímp
lexség határain belül. Műveinek nagyobb része Borbereki hatása
alatt készült. Igaz, ezek közül egyik-másik olyan értékű, hogy ma
gának Borberekinek sem válna szégyenére. De azért mégis. Ma-o
sánnak kívánatos volna távol tartania magát s magába mélyedníe,
hogy megszülethessék keze alól mindaz, amire a maga tehetségé
ből telne.

Szobraí ma még inkább nagyambicióinak, mint élményeinek
a tükre.

Eősze András.

K o y v E K
PLATON: A LAKOMA. Eordüoit«: Telegdi Zsigmond. - COLUM
BUS ÚTINAPLÚJA. Fordította: Szerb Antal. - SAINT SIMON:
XIV. LAJOS UDVARA. Fordította: Juhász Vilmos, - PETőFI:
ÚTIRAJZOK. (Officina-kiadás.) - A magyar könyvkiadvány-soro
eatok történetében valószínűleg érdekes helyet fog elfoglalni az
Officina új kezdeményezése, mely a' német Insel Bücherei mintá
jára kis nyolcadrét alakú négy-öt íves ízléses kiállítású kötetekben
a világirodalomnak azokat a kisebb terjedelmű műveít igyekszik
az olvasó közönség kezébe juttatni, melyek a túlnyomóan hosszú
regények businessére alapított könyvkiadás programmjából kima
radnak. A sokkal kisebb létszámú és felvevőképességű magyar 'll
vasóközönségre való tekintettel a sorozat valószínűleg nem lesz
olyan szapora és gazdag, viszont ezzel számolva, a tartalmi sokféle
ség hiányát pótolni igyekszik a színvonal gondos tartása. Az eddigi
kötetekből nyilvánvaló, hogy szépirodalmí művek sokkal kisebb
számban fognak szerepelni a kiadványok között, hanem elsősorban

a filozófiának a nagyközönséget is érdeklő alkotásai, továbbá a sok
szor ritkaság vagy kuriozum számba menö, nehezen hozzáférhető,
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