
ZALA G Y Ö R G Y 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
TAVASZI KIÁLLÍTÁSA 

Művészeink e télen is serényen dolgoz-
tak, hogy föntartsák a művészi munka 

. folytonosságát, amelyet a világháború 
hosszú időre való megszakítással fenyegetett. 
A megszakítás a festésben és mintázásban egye-
nest katasztrófát is jelenthetne, jövőnknek tar to-
zunk tehát, hogy a kultúra minden terén ezer vihar 
közepette is tántoríthatatlanul munkáljunk meg 
minden talpalatnyi földet. Német szövetségeseink 
is így gondolkodtak, ott is szorgalmas kezek 
óvogatják, ápolgat ják irodalmukat, művészetü-
ket. Egész Középeurópa kultúrája dacol tehát 
a világháború szökő-árjának támadásával : résen 
voltak s vannak a mi művészeink is. Közönsé-
günk meg fogja érteni ennek a valóban nagyon 
nehéz munkának értékét, rokonszenvét éreztetni 
fogja azokkal, akik egy darab magyar kultúr-
értéket ki tudnak menteni a lángba borult világ 
üszkeiből és szívesen fogja ezt az erőfeszítést 
honorálni, mert hisz maga is nyer vele. 

Ha a nagy háború nem is volt képes meg-
akadályozni e munká t : a tavaszi tárlat bizonyos 
tekintetben mégis magán viseli az általános 
helyzet bélyegét. A Képzőművészeti Társulat 
hivatalos kiállítási palotája, a Műcsarnok, még 
mindig hadikórház. A Társulat már a háború 
elején felajánlotta díszes csarnokait a Vörös 

M Á T Y Á S KIRÁLY T U D Ó S A I É S MHJVÉSZEI K Ö Z T 

Kereszt-Egyesületnek, s azok mindmáig e haza-
fias szamari tánus célt szolgálják. A Társulat 
tehát ezt a tavaszi kiállítást is kölcsönkapott 
helyiségben, a Szépművészeti Muzeum három 
nagy termében, amelyek harmadika mozgatható 
falakkal kisebb helyiségekre oszlik, volt kény-
telen rendezni. Ez a körülmény sok nehézséget 
gördített a rendezők munkája elé, számolniok 
kellett a hely szűkével: a zsűri mindössze 345 
műtárgyat fogadhatott el s ezeknek elhelyezéss 
a nem éppen legjobb világítású helyiségekben 
igen nehéz volt. Általában az a vélemény, hogy 
a kiállított műtárgyak jobbak, mint amilyenek-
nek e célszerűtlenül világított termek muta t -
ják. Ezt úgy látszik számba vette a közönség 
is, amely rokonszenvvel fogadta a kiállítást 
s mindjárt a megnyitás napján meg is indult 
a vásár. 

A «Művészet» e füzetében némi ízelítőt ad 
a tavaszi kiállításból: egy sor képet és szobrot 
közöl, különböző évjáratba tartozó, különböző 
irányokat és törekvéseket képviselő, régibb, 
újabb és legújabb festőink és szobrászaink mun-
káit, hogy ezzel némi fogalmat adjon az itt 
képviselt művészek munkáinak sokféleségéről. 
S midőn az alább következő sorokkal kiegészí-
teni igyekszünk ezt az általános képet, nem a 
bírálat és esztetikai mérlegelés szándéka vezet, 
hanem azt tar t juk ezen a helyen feladatunknak, 
hogy legalább vázlatos ismertetését adjuk a 
kiállításnak. Az is kívül esik feladatunk kere-
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KOSZKOL J E N Ő T E R Í T E T T A S Z T A L 

tein, hogy minden egyes kiállító művészt külön 
megemlítsünk, ez már a katalógus dolga. 

A kiállító művészek ál talában két nagy cso-
portba oszlottak, amelyek mindegyike külön 
bírálóbizottsággal és külön rendezőkkel végez-
tette az előkészítő munkáka t s tehát t s rmek 
szerint is elkülönödik. A két csoport szobrászai 
a nagy előcsarnokban találkoznak, ahol Fakits 
Ernő, Rápolti Lajos, Wigand Edith, Siklódy 
Lőrinc, Szamosi Soós Vilmos és Murányi 
Gyula képmásszobrai, s Körmendi Frim J e n ő 
plakettjei között Zala György hatalmas méretű 

négy bronz-domborművét helyezték el. Ezek a 
városligeti ezredévi emlékmű fslmezőit vannak 
hivatva díszíteni és harmonikusan egészítik ki 
az ott már elhelyezett domborművek sorát. 
Négy történelmi jelenet a reliefek tárgya, az 
egri nők, Dugovics Titusz, a Vitám et sangui-
nem jelenete és Mátyás király tudósai és mű-
vészei közt. Alakokban gazdag kompozíciók, 
amelyeknek formái erőtel jesen domborodnak ki 
az alapból, szerzőjük b 'zonyára azért választotta 
az előadásnak ezt a módját , hogy számolva a 
szabad ég alatt kínálkozó sajátos világítással, 
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már messziről jól láthatóvá, kifejezővé tegye alak-
jait. Zala a tehetsége és élete javát szentelte 
annak a nagy műnek, amelynek e dombor-
művek a kiegészítő részei. A hosszú, küzdelmes 
munka gyengébb embert talán ellankasztott 
vo lna : ez a dombormű-sorozat azonban Zala 
minden mintázó-sajátságát azon a szinten mu-
tat ja, amelyen az emlékmű számára készített 
többi, sajátkezű nagy bronzműve áll. 

A jobboldali nagy terem a « Független Mű-
vészek)) csoportjáé. Ide is jutott néhány szo-
bor, még pedig különféle anyagból formált 
plasztikai művek. Damkó József, régtől ismert 
terrakotta-mesterünk, ezt a nálunk kissé elhanya-
gol tanyagot míveli s ezúttal három női fejet for-
mált égetett agyagból. Piciny, nipp-szerű, ren-
deltetésű bronzok kerültek ki Kopits János 
műhelyéből. Beszédes László gipszöntvényei is 

erre az anyagra utalnak. Istók János bronzból 
való kutyáját már reprodukálta a «Művészet», 
Tenkács J á n o s portré-szobrokkal szerepel. Egy 
régóta szereplő művészünk, Kiss György, hábo-
rús jelenetet, egy lováról lebukó hőst öntött 
bronzba. Míg Kiss realista cé lza tú: Keleti Sán-
dor szintén kisméretű szoborcsoportja inkább 
kötött formájú. E többi tér a festőké. 

A festők sorában is a legkülönfélébb tech-
nikájú művek kerültek egymás mellé, holott a 
régibb kiállításokon az olajfestmény, a vízfest-
mény, a pasztell szigorúan elkülönödött. Ok 
nélkül, mert amint itt látható, maga a tech-
nika még nem jelent hátrányt. Szépen tanul-
mányozható ez Koszkol J e n ő pasztelljein, 
amelyek olajfestmények közé kerülve, éppen 
nem bizonyultak sem bágyadtaknak, sem vér-
szegény színűeknek, holott a pasztell oly ember 
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GLATZ O S Z K Á R A CSIZMADIÁNÁL 

kezén, aki nem tudja igazában kiaknázni, köny-
nyen ilyfajta veszedelmet rejthet magában. Sze-
nes Fülöp, aki egy pasztellel és két olajfesték-
kel készült női fejet és portrét állított ki, egy-
forma nívót mutat e munkákon. Az akvarell 
művelői közül megjelent Edvi Illés Aladár, tipi-
kus istálló-képeivel, ezek oly stílusúak, mint 
amilyenekkel már egy sor díjat nyert a Műcsar-
nokban. Fö ldes Imre életképe az impresszióra 
helyez súlyt, végül ebben a teremben van a leg-
nagyobb akverellek egyike, amelyet láttunk, egy 
egész alakú, életnagyságú női képmás, Zoltai-
Zehrer József től , amely viszont inkább a lineáris 
és bensőséges dekoratív elemet hangsúlyozza. 
A többi kép olajfestmény, még pedig a leg-
különfélébb kézírású. 

Nem sok az arckép, de köztük van egy, 
amely eleve magára vonta a látogatók figyel-
mét : Benczúr Gyula a budapesti pénz-világ 

e^yik tagját festette meg a tőzsde számára s 
ez a kép minden tekintetben jellegzetes és mi-
nőségeivel harmonikusan beilleszkedik a köz-
életi szereplők ama nagy sorába, amelyet Ben-
czúr Gyula meg nem csappanó munkaerővel 
festett. Mint minden arckép, ez is nem egy, 
hanem két ember po r t r é j a : a lefestetté és a 
festőé. Megvannak bsnne világosan Benczúr 
festői célzatai, amelyeket logikusan tartot t meg 
mindezideig. Egy másik nagyon népszerű arc-
képfestőnk, Balló Ede, egy gyermek-arcképében 
hasonlóképen tanulmányozhatóvá teszi minden 
kvalitását. 

Az életkép ebben a csoportban a legkülön-
félébb területekről szerzi tárgyát. Komáromi 
Kacz Endre Madam Butterflyt festet te meg a 
lampion világítási hatásában. Béli Vörös Ernő 
egy interieurt ezzel a mot ívummal: a rabbi és 
leányai. Paczka F e r e n c a «Két anyá»-ban, Mi-
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BENCZÚR GYULA B. SIMON J A K A B 

A K Ö N Y V E S KALMAN J O G O S Í T Á S A V A L 

halovits Miklós a nevető cigányleányban, Már-
kus Imre a «Család»-ban három különböző ér-
zelmi húrt pendít meg, a fájdalomtól a naiv 
jókedvig. Van háborús vonatkozású kép is; 
első sorban Juszkó Béláé, aki megfestette a 
Kamalj-hegy támadását , éjszaka idején, a szürke 
és kék tónusok sorából fejtve ki formáit, Kal-
lós Árpád «Levél hazulróU c. műve egysze-
rűen megfestett , reflexióval teli kép, Rottmann 
Mozart «Meddig tart a háborún c. vidám gen-
réje képviseli a másik pólust A legenda kö-
tött stílusában festette meg Krusnyák Károly a 
«Júlia szép lsány» régi magyar motívumot. 

Feltűnő a sok csendélet. Pentelei Molnár 
J á n o s ismert stílusú nagy csendéletképei mel-

lett képviselve van a csaknem miniatúraszerű 
csendélet is, nevezetesen ilyenek Molnár Z. János 
és Gerritsen piciny képei. B. Paulay Erik, Ke-
mény Nándor, Tamássy Miklós, Gremsperger 
Ernő, br. Pongrácz Sarolta virágcsokrokat, por-
cellánt, szövetet festet tek, az állat-genret Heyer 
Artúr képviseli, a többi területet a tájfestők 
foglalják el. Kézdi Kovács László nagyméretű 
erdős képe, amely a budapesti Római fürdő 
egy részletét mutatja, már a megnyitás napján 
vásárlóra talált a királyban. Jellegzetes kézírású 
műveket küldött Déry Béla és Nádler Róbert, 
hangulatos pesti utcasort Berkes Antal, ismert 
virágdíszes tájakat Gergely Imre, vallásos vonat-
kozású tájképet Tury Gyula, esti hangulatot 
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Neogrády Antal, a tengermellékről vett motí-
vumokat Kézdi Kovács Elemér és Kümmerle 
Pál, erdei képet Edvi Illés Ödön, nilusmenti 
motívumot Gerster Károly, virágos fákat Uj-
váry Ignác, városképet Csapó J enő , egy széles 
vedutát Krutsay Ferenc , hangulatos munkákat 
Siligai Ferenc, Clauder Margit, stílusos, a tábla-
bíró-kor felfogására emlékeztető erdőszélét 
Benczúr Béla. 

A baloldali nagy te rmet mindenekelőtt beható 
akt-tanulmányok jellemzik. Ilyen Magyar-Mann-
heimer Gusztáv Amoret t je , Ferenczy Károly 
fekete háttérbe ágyalt nagy női akt ja , Herrer 
Cézár és Zemplényi Tivadar munkái , Hatvany 
Fe renc műve. Ebbe a sorba vehetők azok a 
képek, amelyeknek kompozíciós eleme első 
sorban az akt, például Iványi-Grünwald Béla 
«Siestá»-ja , Per l rot t -Csaba Vilmos Cigány-
modslljei, ezek kötöttebb stílusúak. Életképeket, 

amelyeknél a szín elemére esik a hangsúly, 
Czencz János, Glatz Oszkár, Csók István kül-
dött, az utóbbitól van itt egy nagy, ebédlőbe 
szánt díszítő falkép is, az egyetlen e nemű mű 
a kiállításon. Hasonlóképpen életnagyságú ala-
kok képesítik Nagy Vilmos «Kedélyes kirán-
dulása c. képét. Háborús vonatkozású Udvary 
Géza oGorlice után», Komoróczy Iván «Tatár 
hadifogoly)), Kiss Rezső «A bombázott Nieu-
port», Knopp Imre «A békeharang» című képe. 
Színes és bensőséges interieurökban sincs hiány, 
ebbe a sorba tartozik Boemm Ritta, Vidovszky 
Béla, Bruck Miksa, Keményffi J e n ő egy-egy 
műve. Arcképet P a p Emil, Boruth Andor, Kiss 
Rezső és Czigány Dezső festett, ez utóbbitól 
egy csendélet is van itt, ezt a tárgykört ennek 
a csoportnak művészei, úgy látszik, ezúttal ke-
vesebb figyelemre méltatták. Annál több a tá j -
kép. A táj hangulatváltozatait vette motívumul 
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HATVANY F E R E N C BÁRŐ A K T 

Gy. Sándor («Alkonyata), Kóber Henrik («Este»,) 
Szlányi Lajos («Alkonyat»), Kléh J á n o s («Szep-
tember délutána). Bosznay István a Nyitra zsi-
lipjét, Dobai Székely Andor Passaut és Van-
nest választotta tárgyul, Náray Aurél az árnyas 
völgy, Feiks Alfréd egy verőfényes tengerrészlet 
színes hatását adta. A szobrok jó része kép-
más, ilyenek Lányi Dezső, Csillag István, Tokajiné 
Borbély Gizella és Telcsné Stricker Gina mű-
vei. Egyébb ronde-bosse-művekksl szerepel 
F é m e s Beck Vilmos, Kóbor Elek. Esső Erzsé-
bet és Rubletzky Géza. aki egy sor plakettet is 
küldött. Ezt a műfajt különben eléggé kiadósan 
képviseli ez a terem, a plakett- és éremművé-
szet körébe eső munkákkal jelent meg Lukácsy 
Lajos és Szász Vilmos is. Az egyetlen háborús 
vonatkozású kerek szobor Kolozsvári Szeszák 
Ferenc stilizált műve: a Kárpátok őre. 

A kisebb termek kettejében a Szabadmüvé-
szek csoportja állított ki s mindenekelőtt az 
itt kiállított anyagot ismertetjük. Szobormű 
mindössze három van itt, Liipola Yrjőnek egy 
bronza, gyermekportré egy kecskével, aztán két 
női fej, ezek gipszöntvények, az egyik Lukácsy 

Lajos, a másik Lux Elek műve. Képmást kül-
dött egy sor festő is, így egy-egy önarcképet 
Erdei Viktor és Stetka Gyula, csoportarcképet 
Mathiász Oszkár, magános a lakokat Józsa Ká-
roly, Kada Lajos, Mányai József , Tatz László, 
Kunwald Cézár, Muszély Ágost, Ferenczy Va-
lér, Jendrássik Jenő, de van néhány oly fest-
mény is, amely inkább életképszerű felfogású, 
mint Náray Aurél pirosruhás kis lánya, Bed-
nár János , aki a portrét szintén piros ruhával 
kombinálta, M. Hadzsy Olga «Védőkezeka c. 
gyermektanulmánya, Dolányi Ida «Sári nénia-je. 
Bőven akad itt olyan kép is, amely a háborús 
időkre utal, így Barkász Lajos egy orosz házat, 
Pap Emil egy grodeki hidat és egy orosz fog-
lyot, Pogány Gyula galíciai ghetto-képet , Vass 
Elemér gardatavi tájat , Muzsinszky Nagy Endre 
trénoszlopot festett meg, ezek mellé sorakozik 
a békésebb, mindennapi élet számos jelenete s 
e képek tárgya valóban változatos. Vajda Zsig-
mond intérieur-képet festett egy alakkal ((Elő-
készületek)) címmel, Miklósi Mutschenbacher 
Ödön egy harmadosztályú váróterem szomorú 
esti hangulatát adja, Nagy Vilmos a hiúság egy 
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BRUCK MIKSA I N T É R I E U R 

J Á N O S F Ő H E R C E G O R T H - K A S T É L Y Á B Ó L 

kecses képviselőjét, Árkay Aladár a siófoki 
mézeskalácsos publikumát, Pállya Celesztin 
korcsmaudvart, Pörge Gergely ismert speciali tá-
sát, a magyar vásári életet , Tornai Gyula pedig 
a maga special i tását : a szeracsenyt festet te 
meg, Zombory Lajos a jégvágók nehéz munká-
ját, hideg téli tájban. A téli táj egyébként is 
bőven van képviselve: Börtsök Samu téli na-
pos délutánt festett, Olgyai Viktor t e m p e r á j a a 
fenyves téli pompájáról szól, Wagner Géza a 
budapesti Dunapart ködös-párás hangulatát adja, 
Vass Elemér napsütöt te falurészietet, Kádár 
Géza kis békés, télbe ágyalt proletárlakásokat, 
Gy. Sándor József a párás téli nap hangulatát, 
Kléh János havas falusi utcasort festett . A de-
rült nyár friss zöldjét Kárpáthy Rezső «Rózsa-

bokra» , Mundi Hugó nagybányai Virághegye, 
Várady Gyula pipacsos képe, W a g n e r Géza 
Quarnerója, Keményffi Jenő nyári napja, Zem-
plényi Tivadar major ja , Nyilassy Sándor dús-
bokrú tópartja («Eső után») mutat ja . E két 
ellentét közt a hangulatok finom változatait 
tanulmányozták képeiken Záhonyi Géza (((Haza-
térés))), Bosznay István («Óvár a Vág mellett»), 
Csáky László («Őszi szántás»), André Rezső 
(«Kecskenyáj»), Károly Ernő («Strandon»), 
Hende Vince («Monsalvat"). Sa j á to s budapesti 
városképek sem hiányzanak, ilyen pl. Mányai 
József Rózsadombi kilátása; mindenekfelett 
azonban a régi Tabán vityillói látszanak fes-
tőinket érdekelni, ezeket nagy szeretettel festik 
s e teremben is van néhány kép, amely Buda-
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C Z E N C Z J Á N O S ALVÓ NŐ 

pest e halálra itélt fészkét vette motívumul. 
Ilyent festett Szigety J e n ő és Várady Gyula. 
A csendéletek sorából való dobai Székely An-
dor. Romek Árpád, Wawra Ágoston, Cserna 
Rezső néhány műve, intérieuröket Boemm 
Rítta és Zombory Lajos festett. Aktot Belányi 
Viktor (cFürdő nő»), Czencz János («Félakt») 
és Mérő István («A gyöngysor») küldött. Fe jé r -
váry Erzsi pedig aktokból épített fel egy nagy 
kompozíciót. A grafikát Uitz Béla szénrajza, 
Kron Jenő és Egyed Erna rajzai képviselik. 

A ((Független művészek)) még hátralevő cso-
portjában csak egy szobormű, Radna ; Béla 
bronz-képmása foglal helyet. A többi művé-
szeti technikák sorából feltűnő a pasztellek vi-
szonylagos s z á m a : Litkei Antal két háborús 
vonatkozású darabot, egy öreg népfölkelőt és 
egy vöröskeresztes hölgyet küldött, Márton Fe-
renc egyik pasztellje szintén háborús vonat-
kozású aldunai kép orosz foglyokkal. Koszkol 

Jenő intérieurt, Páldy Zoltán aktot, Földes Imre 
külvárosi udvarrészietet, E.-Illésné Karádi Etel 
arcképeket küldött. A pasztell mellé akvarel -
lek sorakoznak : Komáromi Kacz Endréné nagy 
virág- és gyümölcsképet állított ki ezzel a 
c ímmel : «Egy év története — az ősz ígéretei» 
s egy gyümölcsből és szövetből rendezett 
csendéletet . Tájkép, dunamenti őszi mot ívum-
mal, van Vámossyné Eleöd Carolától, aki Há-
borús hírek címmel egy genret is akvarel le-
zett. Clauder Margit esti képe a t e m p e r a és 
vízfestés kombinációja, é le tkép van Földes Im-
rétől : egy napszámos. Tiszta temperát csak 
kettőt láttunk, az egyiket rózsa-motivumma.1 B. 
Paulay Erik festette, a másik Pogány Fe renc 
Monostori virágos kert c. képe, Páris Erzsi két 
rézkarcot állított ki, rajzot Márton Ferenctől és 
Krón Bélától láttunk, mind a ketten a harc-
téren készítették a nagy idők ez okmányait . 

A többi itt kiállított mű olajfestmény, amelyek 
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a legkülönfélébb tárgykörből vet ték mondani-
valójukat. 

Nagyon feltűnő e csoportban az a rcképek 
bősége, kisebb-nagyobb méretben ily munkákat 
állított ki Kallós Árpád, L. Hilbert Irén, Gei-
ger Richárd, Csermely János, Papp Sándor , 
Frank Frigyes, Mihálovits Miklós, Páldy Zoltán, 
Nagy Ernő, Csalány Béla és tanulmányszerü 
kiadásban Por te r Paula. Az embertanulmányok 
e sorához fűződik két akt i s : az egyik Paczka 
Ferencé, akinek ez ismert kedves tárgya, a 
másik Mihálovits Miklósé. A világháború az 
efajta nyugodalmas tanulmányoktól sok művé-
szünket a csatatérre hívta, ennek nyoma itt 
is meglátszik, mert elég kép számol be köz-
vetlenül vagy közvetve az év történeti jelle-
géről. Egyenest hadi akciót festett Edvi Il-
lés Ödön, még pedig a homonnai csatát . 
Sándor Béla pedig azt a jelenetet, amikor 
a Hindenburg-bakák raj taütnek a kozákokon. 
Ürmösi Sándor is a harctérről küldött ké-
pet : egy téli őrjáratot. Nyugodtabb élet lát-
szik Gimes La jos «Tiszti szolgáin». Különféle 
vonatkozásokkal belekapcsolódik a háborúba 
Klimo István «Háborús levéln, Klammer Ma-
riska ((Megemlékezés a hősrőln, Spányik Kor-
nél ((Levél a lövészárokbóln c. életképe, ső t 

van egy csendéletkép is, Fasching Antalé, 
amely legalább címével (((Elárvult holmin) utal 
a nagy harcokra . 

De a békés mindennapi élet jeleneteiben 
sincs hiány. Tanulmányszerűen adta elő Szüle 
Péter néhány szerbvidéki nő alakját és Bor-
széki Frigyes egyszerű mozdulatú asszonyait. 
Egy vak nőről festett studiumot Komáromi 
Kacz Endre, viszont vidám hangú jelenetet adott 
Jámbor Lajos («Offenzíva a front mögöttn) és 
Wolff Károly («Hogy is kezdjem ?»). Tibor Ernő a 
verőfény erejében sugárzó vásári jelenetet kül-
dött, amelyben a tájnak legalább akkora a 
szerepe, mint az alakoknak. 

A tá jképek száma e csoport olajfestményei 
közt nagy: a víz heves mozdulatát tanulmá-
nyozta Kézdi Kovács Elemér és Dietrich Adol f ; 
téli motivumokat Erdőssy Béla és Rubovics 
Márk dolgozott fel, mindkettő Budapest kör-
nyékéről, amaz a haraszti kompátkelőt, ez az új-
pesti Dunapar tot festette meg. A nyár színhatását 
mutatja báró Pongrácz Sarol ta «Nyári csönd»-je, 
Ujváry Ignác «Dülőúton» c. képe, Kézdi Ko-
vács László mocsaras tája, Berón Gyula hegyes 
vidéke. Bruck Hermina és Garzó Bertalan kert-
részleteket festettek. Dalmát tájat küldött a 
január sa já tos délvidéki világításában Tagyosi 
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Rátz Péter. Ez már városkép s átvezet abba a 
tárgykörbe, amelyet e csoport művészei is sze-
retettel fes tenek: Budapest városmotivumaiba. 
Markó Ernő két tabáni képet festett, Klammer 
Mariska egy kilátást a János-hegyre, Nagy Lá-
zár a zivataros Dunát, Ubrankovics Kovács 
József angyalföldi részletet küldött. Sa já tos vér-
vörös világítási hatásokkal jelent meg Kacziány 
Ödön. Egy miniatűr-állatkert is került össze 
több vásznon: Heyer Artúr egy sompolygó ró-
kát, Rainerné Istvánffy Gabriella macskát, 
Vastagh Géza baromfiakat festett, Pilch Ede 
és Baranski E. László tó-képeket állítottak 
ki, mind a kettő súlyt vetve a hangulati 
e lemre is. 

Két intérieurt láttunk a kiállításnak ebben a 
részében. Az egyiknek («Ablakom») szerzője 
Merész Gyula, a másiké Glatter Ármin («Reg-
geli -hangulat))). Ehhez csatlakozik a csendélet-
képek egész sora. Virágkép van Bruck Her-
minától, gróf Lázár Árpádnétól, Kőnek Idától, 
Jurutka Józseftől . Gyümölcsöt festett K. Kotsy-

Horváth Jo l án és Ujházy Ferenc, porcelláno-
kat Schultz Ila, okmányokat , kopott régi köny-
veket, ékszerdobozokat Jurutka és Lakos Alfréd 
stb. Látnivaló, hogy nagyon sokféle t éma került 
ezen a télen vászonra. 

A kritikai méltatásnak volna feladata a ki-
állítás művészeti jellemvonásait, az egyes mű-
vek stílusát bírálat tárgyává tenni. Erre ezen a 
helyen nem vállalkozhatunk, inkább á t tekintés t 
adunk az egybegyűlt s a zsűri által megrostál t 
anyagról. Ebben igen sokféle irány van képvi-
selve, festőink veteránjaitól a tegnap még i sme-
retlen, de ma már kibontakozó fiatal t ehe t sé -
gekig. A művészi szándékok és törekvések, 
amelyek e műveken megállapíthatók, szintén 
soKfélék, az előadás módja, anyag, technika, 
felfogás, hatás változatos. A közönség szívesen 
honorálta a művészek munkásságát, a hivatalos 
és magánvásárlások nyomban a megnyitáskor 
megindultak. Eredményükről e lapnak m á s 
helyén számolnak be a Képzőművészeti Társu-
lat hivatalos adatai . 
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