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KRÓNIKA 

A kiállítások egész sorozata van mögöttünk, 
jelentőség, színvonal dolgában különböző művé-
szi eredményeket, sikereket és próbálkozásokat 
magába íoglaló. A kritikának egyikről több, 
másikról kevesebb mondanivalója lehet, annyi 
azonban bizonyos, hogy ha áttekintjük azokat 
a dátumokat, amelyekhez az elmúlt hónapok 
vernissage-ai fűződnek : egy szempontból, a 
maguk egészében csakis örvendezést kelthet-
nek. Ez a szempont a magyar művészi élet 
zavartalan folytonossága, elevensége és aktivi-
tása, amely a mai idők dacára sem mutat meg-
csökkent életerőt és megroppant ambíciót, jól-
lehet már voltak oly szimptomák, amelyek nem 
ok nélkül adtak tápot a pesszimista érzésnek. 
A művészek, akiknek nemcsak hivatásuk, ha-
nem életelemük a produktív munka : dolgoztak, 
nem kevesebbet mint máskor, az ante bellum 
folyt napokban. Ebben a kulturális gyarapodá-
sunkat szolgáló tevékenységben, sokáig pihenni 
nem tudó ecsettel részt vettek azok is, akik a 
polgári ruhát harctéri uniformissal cserélték fel, 
s akár a sajtó-hadiszálláshoz, akár parancsnok-
ságokhoz beosztva teljesítettek katonai szolgála-
tot. A festőműtermekből és szobrászműhelyek-
ből friss, új anyag bőven került elő, a kiállítá-

sok rendezői nem panaszkodhat tak , hogy hijján 
vannak a művészi termésnek, egymást érték a 
bemuta tó napok, sőt nem egyszer volt oly idő-
pont, amikor már torlódtak. Mellesleg jegyezve 
m e g : az ily fajta torlódás legyen a jövőben is 
legkisebb baj. 

A közönségnek a művészi termeléssel való 
kapcsolatáról sem mondhat juk azonban, hogy 
nem elég intenzív s kívánni valót hagy hátra. 
Sőt bizonyos szempontból azt mondhatjuk, hogy 
itt nagyobb és meglepőbb a változás, mint a 
mit valaki egyáltalában feltételezhetett . Erről a 
jelenségről, a kiállítások látogatottsága beszél, 
s a művásár, a műtárgyak árfolyama. Örvende-
zéssel állapíthatjuk meg, hogy a kereslet soha 
sem volt nagyobb, mint napjainkban, sőt az 
igazság az, hogy ezen a ponton a magyar mű-
vészet múltja a mai állapotot még csak meg 
sem közelíti. Főirányában ez a kereslet ugyan 
régi holmik felé fordul, történeti múltú fest-
mények, iparművészeti tárgyak után, még pedig 
oly heves érdeklődéssel, hogy az már mohó-
ság, s kritikátlanságát és minden áldozatra való 
készségét illetőleg, egyenest szellemi járvány-
nak nevezhető. Illusztrációja ennek például az, 
hogy míg a háború előtt alig két-három ko-
molyabban számbavehető régiségkereskedés volt 
a fővárosban, addig most az elmúlt év folya-
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mán harminc oly boltot számlálhatott össze a 
statisztika, amelyek cégtáblájukon a «kép és 
régiség') hangzatos felírást viselik. Ebből a 
régi után törekvő vágyakozásból s az új vá-
sárlók bizonyos kontingensének természet ra jzá-
ból következik az is, hogy a műtárgy-hamisítás 
aranynapokat él, valósággal nagyipari arányú, 
hogy csereforgalmunk a külfölddel, különösen 
Bécscsel sohasem volt oly élénk, mint ma. De 
ha a mi szempontunkból ez a jelenség domi-
nánsabb szerepű, mint amennyire az antik-kul-
tusz kívánatos, sőt őszintén szólva túl megy a 
józannak nevezhető határokon : azért a friss, a 
modern művészi termés is hamar talál utat 
a közönséghez, talán hamarabb s mindenesetre 
nagyobb összegeket jelentő mér tékben, mint 
bármikor. Azok a művészi intézmények, ame-
lyek e termést falaik közt bemuta t ják , propa-
gálják, adminisztrációjukat lebonyolí t ják: egy-
egy kiállításukat oly eredménnyel zárják, ami 
a háborút megelőző időben, a fél szezon négy-
öt kiállításának eredményével ér föl. Az az ál-
lapot, amikor modern mesterektől is lehetett 
pár száz koronárt é rdemes munkát vásárolni . 
tegnapról-mára eltűnt. Míg azelőtt csak egy-két 

kiválasztott, társadalmilag s hivatalos részről is 
szankcionált sikerű művész festményei mozog-
tak a tízezer koronás vételáron : ma ez a jobb 
márkájú, elite képeknél ál talában átlag-ár, s 
oly mester képei például, mint Szinyei Merse, 
húszezer koronáér t találnak vevőre. 

Ennek a gyors és meglepő metamorfózisnak, 
természetesen több oka van. Azt ugyanis té-
vedés volna hinni, — habár végeredményben 
az egész jelenség örvendetes — hogy egyenes 
összefüggés van itt a műértelem, a művészet 
iránti benső, spontán kivánkozás növekedésé-
vel. Számba kell venni mindenekelőtt a háborús 
pénzbőséget, azt az általános tendenciát , amely-
lyel a társadalom egész vonalán ez a bőség, 
a háborús vagyon ingóságokban és ingatlanok-
ban keres elhelyezést. A kereslet másik oka, 
hogy meglehetős nagy számmal kerültek új 
elemek a társadalmi elhelyezkedés oly lég-
körébe, ahol a jelszó az, hogy a «műveltség 
kötelez» s ha számukra e jelszó csak most lett 
aktuál is : a műveltségi látszat fentartása érde-
kében kénytelenek, még kelletlenül is, bizonyos 
adót leróni képek és műtárgyak fejében. De van 
aztán a kiállítások változatlanul élénk látogatott-
ságának és a műalkotások bírhatásának, a velük 
való megsokszorozott kapcsolatnak oly oka is, 
amely már morális , összefügg a polgári életet 
élők. sőt a frontról hazatérők háborús lélek-
tanával . Ugyanúgy, mint az irodalom terén tör-
ténő példátlan könyvsikerek sorozata, aszinházak-
nak, hangversenytermeknek, ál talában minden 
rendű és rangú szórakozóhelyeknek megtöltése. 
Ez az áradat már oly mohó, hogy az ellen-
szolgáltatásokkal szemben, amiket kap, szinte 
már minden skrupulus nélküli, mindazonáltal 
nem mondható, hogy egyedül a szinvonalalattiság 
él úgynevezett virágzó napokat, s a fogyasztást 
a hadikonjunktúrák szerencsés embereinek Ízlése 
meríti ki. jóllehet kétségtelenül befolyásolja. 
A jó könyv aránylagosan szintúgy kelendő, mint 
a silány, a hivatott kéztől festett kép ugyanúgy 
talál hamar gazdára, mint a csillogó tákolmány 
s a jó kiállítások termei nem konganak, szem-
ben a gyengébbek élénk forgalmával. A motívum 
egyformán az, a szellemi élet világában : szaba-
dulás mindattól, ami a háború szakadatlanul tartó 
valóságára emlékeztet . Egy-két évvel ezelőtt azt 
hittük, úgy éreztük, hogy a csendélet, a derült 
portrait, a test ideális szépségét zengő márvány 
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hangos anachronizmus. Ma ezek az em-
berek részéről valóságos nosztalgia tár-
gyai, de véleményünk szerint a maga el-
terjedtségében és élénkségében ez a 
vágyakozás nem par excellence eszté-
tikai eredetű, nem a művészet iránti fogé-
kony értelem örömeit vezeti le, hanem 
azt a lelkiállapotot, amely folyvást maga 
fölött érzi a végzet kezét : a háborús 
idegességet. 

* 

A kiállítások krónikáját a «Művészet* 
mult számában, november 19-én hagytuk 
e l : folytatva most e beszámolót, időrend-
ben először azt a tárlatot kell megemlí-
tenünk, amelyet a «Magyar Akvarellisták 
és Pasztellfestők Egyesülete)) rendezett. 
Az Egyesületnek fennállása óta ötödik 
kiállítása volt a majdnem négyszáz darab 
munkát számláló kiállítás, amely novem-
ber 20-án nyilt meg a Nemzeti Szalon 
termeiben. A címben kifejezett akvarel-
leken és pasztelleken kivül tekintélyes 
számban találtunk tuss-kréta-ceruza és 
tollrajzokat, a kilencvenhat, résztvevő közt 
pedig a magyar grafikai művészet ismert 
nevű és jeles kvalitású művelőit fedez-
tük fel. A kiállítás komoly színvonalát 
mindenekelőtt Nagy Sándor vízfestményei repre-
zentálták, Glatz Oszkár delikát f inonuágú pasztell-
rajzai, a fiatal Beron Gyula egész kollekcióit ki-
tevő lapjai, Kőrösfői-Kriesch Aladár, Dobai-
Székely Ador vízfestményei. Nádler Róbert, az 
akvarell nyelvén távoli vidékek festői pontjairól 
adott lejegyzéseket s megemlítjük még Bardccz 
Árpád, Baransky E. László, Barta Ernő, Rauscher 
Juliska. Senyei József, Wagner Géza, Pogány 
Villy, Szlányi Lajos, B. Undi Mariska. Boem 
Ritta vízfestményeit és pasztelijeit. 

A Ferenczy-család kiállítása november 22-én 
nyilt meg az Ernst-múzeumban, amely Fe-
renczy Károly nemes márkájú képei mellett, 
Ferenczy Valér, Béni és Noémi műveit mu-
tatta be. E krónika csak hűen alkalmazkodik 
a valósághoz, amikor azt mondja róla, hogy 
esemény-számba msnt, a legjobb ízlésű közön-
ség találkozott falai közt, ahol bőségesen nyilt 
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alkalom tanulmányozni a művészmunkában 
való elmerülés termékeny perceit. 

Ritka jelenség más, nagyobb és szerencsé-
sebb kulturális múltú nemzetek képzőművésze-
tében az, ami a Ferenczy-család : az apa mel-
lett, aki modern pikturánk kialakításában immár 
vitathatlanul történeti jelentőségű, a három fiatal 
sarj, akikben egyenest folytatódik az apai rá-
termettség. Valami kivételes öröklődés van itt 
jelen, sehol egy pil lanatra sem mutatkozik a 
művészi Herbertizmus árnyéka : az a p a csak az 
a forrás, amelyből három különböző irányban, 
friss erek törnek elő. Az a látvány, amit a 
Ferenczy-család nyújt, nemcsak a művészet 
kultuszára vall, amely itt magától értetődően 
van otthon, hanem a művészi aktivitás, az al-
kotó erő bőségére és elevenségére, ami egy-
formán hivatottan, de természetében különbö-
zően nyilvánul Ferenczy Valér rézkarcaiban, 
P"erenczy Béni szobraiban és Ferenczy Noémi 
szövött munkáiban. E fiatal Ferenczyek az apa 
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eredményeiből csak tanulnak, művészetének 
állandó közelségéből csupán inspirálódtak, de 
nem belőle élnek. A név csak rájuk maradt 
dekórum, amelyet joggal viselhetnek büszkén, 
de szárnyra nem ez segíti őket. 

Ferenczy Károly számra nézve nem nagy, 
de minden ízében jellemző gyűjteményt állított 
ki, egyéni művészetének válogatott darabjait. 
Régibb és újabb munkák voltak köztük, tanul-
mány, befejezett festmény, leginkább arckép, 
aztán akt, tájkép. A közönség nem tudta, de 
a mesterük már nagyon beteg volt s Ferenczy 
Károly, az ember ma már az emlékezésé, az 
épen az utóbbi időben új festői célok felé tö-
rekvő művész a múlté. E folyóiratban, más la-
pon nekrológot talál életéről és munkásságáról 
az olvasó, ami fölment attól, hogy az Ernst-
muzeumban kiállított munkái alapján, ha csak 
helyünkhöz képest is, foglalkozunk művésze-
tével. 

A fiatal Ferenczyek közül Ferenczy Valért 
a komoly művészet iránt érdeklődő közönség 
már ismeri. Szubtilis festői természetét , a szí-
nek és tónusok finom latolgatására épült stílu-
sát, az Erns';-muzeumban egész sor akvarellen 
és olajfestményen szemlélhettük, amelyek mind 

a természetből merí tet t optikai hatásokat kö-
zöltek. Ezenkívül azonban képességének másik 
oldaláról is bemutatkozot t : grafikai lapokkal, 
rézkarcokkal, amelyekből most állított ki na-
gyobb kollekciót először. Egyszer a fantasztikum 
világából valók ezek a rézkarcok, csupán ter-
mészeti megfigyeléseket mondanak el, de min-
dig a forma keresésben merülve el, annak 
érdekességeit, árnyalatait igyekeznek kifejezni. 
Ferenczy Valér ezen a terrénumon sok várako-
zást kelt, a benyomásunk az, mintha a grafi-
kai szerszám jobban kezeügyébe esne, mintha 
itt e lementárisabban fejeződne ki művészi ké-
pessége, mint festményein. Ferenczy Béni szob-
rász. Az Ernst-muzeumban, most ismerhettük 
meg első alkalommal közelebbről. Mindarról, 
amit kiállított, szigorú disciplinákon nevelt tudás 
volt leolvasható, stilus-érzék, amely fában, 
bronzban, terrakottában egyaránt az anyag ősi 
törvényéből indul ki, számol lehetőségeivel és 
határaival, a komponálási módja nem festői, 
nem akad meg esetleges részleteken, nagy össze-
függéseket, formai egységeket igyekszik hang-
súlyozni. Ha útja, fejlődése így folytatódik to-
vább, mint amilyen f rappáns volt bemutatko-
zása : a magyar szobrászat jövőjének Ferenczy 
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Béni erős, számottevő embere lesz. Ferenczy 
Noémi gobelinjei ugyanígy meglepetést keltő 
darabjai voltak a kiállításnak. Gobelinjei 
valóságos dicshimnuszai a munkában elmerülő 
lélek örömeinek, a fonal matériájával színes 
leányálmokat realizáltak, dekoratív megjelenés, 
ornamentális előadás tekintetében teljesen 
egyéni termékei egy gazdag képzeletnek. 

A Szépművészeti Múzeum grafikai osztálya 
december 9-én nyitotta meg XXI11. kiállítását. 
Ezúttal angol mezzotinto-metszetek kerültek 
sorra, az Eszterházy-gyüjteményből valók. Száz-
hetvenegy lapot tett közszemlére a múzeum, a 
főleg festői hatások, színes finomságok vissza-
adására fölötte a lkalmas mezzotinto-technikának 
egész sereg klasszikus szépségű termékét . A 
XVIII. századnak szinte minden ismert, jeles angol 
metszője felvonult e mezzotínto-galériában, a 
mely háromnegyedrészben Reynolds festményei-
nek grafikai átül tetését hozta elénk. Legtöbb 
metszettel Smitht, Dickinsont, Fischert , Wa t -
sont. Greent, Mc Ardellt, Dunkartont, Houstont 

reprezentálta a kiállítás, amelyet dr. Hoffmann 
Edith rendezett. 

A Szent György czéh XXXII-ik aukciója de-
cember 17-én folyt le a czéh helyiségében. 
Mint rendesen, ezúttal is iparművészet i holmik 
voltak többségben, főleg magyar keramikai t á r -
gyak (habáni, stomfai, bélaházi, tatai, dejki, baka-
bányai fayence-ok), a képek sorában láttunk 
egy Lawrence féle női arcképet , Walter Crane 
vízfestményt stb., s egy pár modern iparművészeti 
munkával, nagyrészt batikokkal szerepelt az 
aukción Kántor Kata. 

A Könyves Kálmán szalonjában Márton L a -
josmunkáit láttuk, amelyeknek kiállítása decem-
ber 22-én nyílt meg. A háromszáz lap túlnyomó-
részt tollal, ceruzával csinált illusztratív ra jz 
volt, amelyeknek egyrészs ifjúsági könyvekben, 
folyóiratokban reprodukálódott . Márton La jos 
ötletesen, könnyen, szolid tudással rajzol. Az 
ifjúság körében népszerűségnek örvend s ezt 
vidám kedélyből fakadó rajzaival ki is érdemli . 

A ((császári és királyi sajtóhadiszállása kiál-
lítása február 4 -én nyilt meg a Nemzeti Szalon 
termeiben. A kiállításon a következő magyar 
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művészek vettek részt : Baranszky László, 
Bäsch Andor, Bató József, Csáktornyai Zoltán, 
Déry Béla, Divéky József , Farkas István, 
Frank Frigyes, Halász Hradil Elemér, Hermann 
Lipót, Horvay János, J u s z k ó Béla, Kandó 
László, Kálmán Péter, Kemény Kálmán, Kis-
faludi Stróbl Zsigmond, Kubinyi Sándor, Maróti 
Géza, Márton Ferenc, báró Mednyánszky László, 
Márffy Ödön, Muzsinszki Nagy Endre, Pogány 
Gyula, Sidló Ferenc, Vadász Miklós, Vaszary 
János , Vidovszky Béla, Zádor István, osztrák 
részről a következő művészek : Adams J o h n 
Quincy, Oskar Alxander, Ferdinand Andri, 
Alfred Basel, Hugo Bouvard, Max Bucherer , 
Leo Delitz, Jehuda Epstein, Karl Fahringer , 
J a k o b Glasner, M. Glatz, Ferdinand Gold, Victor 
Hammer , Ludvig Hesshaimer, Josef Heu, Albert 
Janesch, Vladimir Jarocki, Josef Jost, Julius 
Alberst Kann, Anton Karlinski, Luigi Kasimir, 
Hugo Klein, Alois Koib, Rudolf Konopa, Fe rd i -
nand Kruis, Max Kurzveil, Oskar Larsen, Oskar 

Laske, Vitold Leonhard, Berthold Löffler, A. 
Merkel, Ferdinand Pamberger , Fridrich Pautsch, 
Alexander Pock, Ludwig Karl Prinz, Osvald 
Roux, Nikolaus Schattenstein, Robert Schiff, 
Leo Schneider , Ferdinand Staeger, K. Ludwig 
Strauch, Karl Starrer , Franz Thiele, Hermann 
Troggier, Fr. Hans W a c h a , Hans Wieland, 
Karl Ziegler. 

Az előszóból, melyet lovag Hoen Miksa, a 
saj tóhadiszál lás parancsnoka írt a katalógusba, 
helyénvalónak tartjuk az alábbi sorok közlését : 
<'A Nemzeti Szalon e háború folyamán immár 
másodízben teszi lehetővé a sajtóhadiszállás művé-
szes csoport jának, hogy hadikiállítással lépjen Bu-
dapest székesfőváros közönsége elé. Az első kiállí-
tás, meg a mostani közt eseményekben gazdag 
esztendő telt el, ezalat t az év alatt a sajtó-
hadiszállás művészei is igen szorgalmasak vol-
tak. A hadiesemények új országok határát 
nyitották meg a művészek munkájának s ők 
beleélték magukat új, nem könnyű feladatuk 
sajátosságaiba. Ebben az esztendőben a sajtó-
hadiszállás igyekezett idehaza és külföldön 
mennél szélesebb körökkel megismertetni 
azokat a műveket, amelyek a mi derék, vitéz 
harcosaink életét és jeles vezérek a lakjá t örö-
kítik meg jövendő korok számára. Hadikép-
kiállítást rendeztünk Grácban, Bécsben, Zágráb-
ban, Salzburgban, Innsbruckban, Prágában, Ber-
linben, Stuttgartban, Zürichben, Bernben és 
Baselben. Jelenleg is Bregenzben, Bozenben és 
Reichenbergben van hadiképkiállítás. Minden 
kiállítás az egész, már igen nagyra növekedett 
anyagnak csak igen kis részét tar ta lmazza. A 
képek kiállításánál azonban a zsűri azt az elvet 
követi, hogy valamennyi hadszíntér képviselve 
legyen és a művészcsoport minden egyes tagja 
legalább egy művével szerepeljen. Oly háború 
képei, amelyben mindenkinek drága rokonai és 
barátai vannak, mindenhol érdeklődésre számít-
hatnak ; és ezt az érdeklődést fokozni kell 
annak, hogy a hadiképkiállításon a monarchia 
két á l lamának annyi és oly külömböző művé-
szeti irányokhoz tar tozó művésze találkozik, 
baj társ ian közreműködve a nagy háború meg-
örökí tésének feladatában. Az érdeklődés nem 
is marad t el sehol. Különösen Svá jcban mél-
tatták fenntartás nélkül művészetünket, jelesül 
azt az előkelő vonását , hogy a háború és min-
den el lenségeskedés dacára sem alacsonyodik 
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le az ellenfél becsmérléséig, amivel nagyon jó 
bizonyítványt ad magának hivatása felől vallott 
ideális felfogásáról, erkölcsi és kulturérzékéről.» 

A kiállításon ötszázhatvanöt mű vet t részt, 
amelyeknek anyagában szinte az összes festé-
szeti technikák képviselve voltak : olaj, akva-
rell, gouache, pasztell, rézkarc, toll és ceruza-
rajz. A magyar művészek közül a legnagyobb 
kollekciókkal, tíznél több művel báró Mednyán-
szky László, Vaszary János. Bató József , Ma-
róti Géza, Va ász Miklós és Zádor István sze-
repeltek. A kritika, a műértő közönség véle-
ménye általában az volt a kiállításról, hogy 
művészi színvonal dolgában magasabb, váloga-
tot tabb és tar talmasabb, mint volt a megelőző 
hadiképkiállítás. Konstatálható volt, hogy a 
festők már közelebb jártak ahoz a világhoz, 
amelyben egy-két év előtt, amikor belekerültek, 
idegenül mozog tak : a katonaélet, a tábor, a 
harctér jelenségeihez. Amit ebből megfigyeltek 
és visszaadtak, már nem csupán egyszerű leírás 
volt, gyors és objektív tudósítás. Egyre több 
oly festményt, rajzot láttunk, amelyek artiszti-
kumok alapján formálódtak, a jellemzőt emel-
ték ki, festői ér tékekre épültek s nem külső-
ségek hangsúlyozására. Ami magát a háborút 
illeti: a mögöttes országrészek katonaéletének 
vissza-visszatérő motívumai mellett, ezúttal 
sűrűbben találkozhattunk harctéri állásokkal, 
lövészárkokból megfigyelt szituációkkal, ami a 
sajtóhadiszállás tagjaira nézve részben az új 
rend, az uj szolgálati beosztás eredménye volt. 
Amit csataképnek szokás nevezni, alig volt 
fellelhető a tárlaton, de a sajtóhadiszállás tag-
jainak nem is az volt az instrukciójuk, hogy 
ily képeket fessenek. Külön-külön nem fog-
lalkozhatunk az egyes kollekciók ismertetésé-
vel, vagy kritikai méltatásával, de azt meg kell 
említenünk, hogy a művészi élmény erejét leg-
mélyebbre hatoló erővel báró Mednyánszky 
László festményein éreztük s Vaszary J á n o s 
munkáin. 

A Nemzeti Szalonban január 1 3-án nyilt meg 
a XVIII. hadtest háborús képeinek és Horvai 
J á n o s s íremlékeinek kiállítása. A XVIII. had-
test háborús képei alatt M. Nagy Endre fest-
ményei értendők, aki e hadtest kötelékében, 
később annak törzséhez beosztva teljesített 
katonai szolgálatot. Majdnem kétszáz művet 
állított ki M. Nagy Endre, amelyek igen külön-

B U R G H A R D T R E Z S Ő B E C K Ó I B I R Ó 
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böző pontokról való, változatos momentumokat 
ábrázoló festői felvételek. Egyes képei épen 
csak objektív leírások voltak, a festőnek alig 
lehetett más céljuk velük, minthogy gyorsan, 
vázlatszerű felszínességgel inkább csak topo-
gráfiái leírást adjon katonai állásokról, arról a 
vidékről, városokról, amelyeken katonai minő-
ségben átvonult. M. Nagy Endrére , aki az 
1914. évi szerbiai hadjáratban is részt vett , 
Czibulka Artúr al tábornagy lett figyelmessé, 
mint ahogy a kiállítás katalógusának előszavá-
ban í r ta : oNagyobbára magyar csapatokból 
álló hadtestem egyik népfölkelő alakulásánál 
a fedeztem fel» 1915 január hó végén — egyik 
szemlém alkalmával — tábori festőállványa 
előtt Nagy Endrét, ki akkor épen egy bukovi-
nai havas tájat festet t . Tanulmányát meglepően 
természethünek, színezésének erejét kiválónak 
találtam. Nagy festőt erre hadtes tem törzsébe 

27 



KUKÁN G É Z A S E G É D V Á J Á R 

osztottam be. Nevezett végig élte azóta had-
testem törzsének kötelékében az összes had-
műveleteket s azokat ecsetével megörökí tet te . 
Végigcsinálta 1915-ben Bukovina visszahódítá-
sát és az előtörést Holicsra, a Dnyeszter és 
Pruth melletti harcokat, a támadó hadmüvele-
teket a Dnyeszteren át, azután — a hadszíntér 
más részébe vetve — a volhiniai offenzívát, 
Látta az elmúlt évben az Ikwa melletti álló 
harcokat, az orosz tömegtámadásoknak az első 
nyári hónapokban történt kivédését s végül a 
Brody melletti állásainkban folyó harcokat . 
Eltekintve attól, midőn egyelőre szolgálata, vagy 
betegsége rövid időre akadályozta, Nagy fárad-
hatatlanul mindig munkájánál volt.» Láttunk azon-
ban a tárlaton oly képeket is, amelyek egy-egy 
jelenségnél már mélyebbre hatoltak s natural ista 
ÍZÜK artisztikumot rej tet t , egy a színek ereje 
iránt fogékony festőre vallott. Horvai J á n o s 
síremlékeket állított ki, tervezeteket, amelyek-
nek nagy része azonban a megvalósulás stádiu-
mában van. Különböző magánosoknak, elesett 
hősök emlékének készültek e síremlékek, ame-
lyeknek majd mindegyikén Krisztus szenvedő 
alakja szimbolizálta a poétikus gondolatot. 

Az Ernst-Muzeum rendezésében december 
20-án nyílt meg a «magyar mesterek harmadik 
csoportkiállítása». A kiállításon a következő 

művészek vettek részt kollekciókkal : Szinyei 
Merse Pál, Csók István, Iványi Grünwald Béla, 
Feiks Alfréd és Fe iks Jenő, F a r a g ó Géza, 
Plány Ervin, Kisfaludi Stróbl Zsigmond. Az 
ősz mester f rappáns módon lepte meg hódolóit, 
amely a magyar műér tő közönség egyeteme, uj 
képeivel. Ezúttal nem a sárosi hegyek, a jernyei 
vidék napos világából nőttek ki festményei, 
hanem a «magyar tenger®, a kék és hullámzó 
Balaton mellől. A víz e lementumát figyelte, 
tanulmányozta itt Szinyei, s azzal a stílussal 
adta vissza sajátságait , látványának lenyűgöző 
képét, amely egészen az övé, «Szinyei-stílus». 
A mult nyáron vonult Szinyei Merse a Balaton 
mellé, s ennek az időzésnsk t e rméke i : Zöldes 
Balaton, Sárga Balaton, Fonyódi hegy, Háborgó 
Balaton, Balaton a fonyódi partról . Uj képei 
mellett régi Szinyei-képek is voltak a kiállításon, 
így még a müncheni korszakból való klasszikus 
erejű oTourbillon» (1873), az ennél korábbi 
wStahrenbergi tó» (1868), a «Rococo» (1894). 
Csók István vál tozatos kollekciójában is meg-
jelent a Balaton, ő nem új ember itt, évek óta 
hoz innen képeket meleg, irizáló színekkel, parti 
homokban fekvő, fürdő nőtestekkel. «Züzü», aki-
ről egész gyermekmesét festett már össze Csók: 
szintén foglalkoztatta a művészt, s láttuk egy 
kis vázlatát, amely egy nagy és régi történelmi 
kompozíciójának a «Báthory Erzsébet»-nek új 
elgondolása. Iványi Grüwald Béla dekoratív ízű, 
kolorisztikus ha tásokat adó tá jképek mellett, 
amelyeket Kecskeméten festett , kompozíciós 
műveket is kiállított, amelyek jellemzőek újab-
ban a forma szerepét hangsúlyozó művészetére. 
A két Feiks-testvért , a francia impresszioniz-
mus tanítványaiként, ezúttal közelebbről, tehet-
ségüket, finom festői kultúrájukat bővebben 
illusztráló gyűjteményben ismerhette meg a 
közöns'ég. Faragó Géza színes karikatúrák 
tekintélyes sorát muta t ta be, amelyekben az 
entente exponált vezérférfiait fürdet te meg a 
szatíra maró vízében. Kisfaludi Stróbl Zsigmond 
márvány és bronz-portraitokat állított ki, arisz-
tokra ta ápolónőkről mintázott kis szobrokat. 
Egy tizenhét darabot számláló hagyaték pedig 
Plány Ervin emlékét idézte fel, e szimpatikus 
fiatal festőét, akinek még ki nem fejlődött, de 
komolyan törekvő tehetségét a háború kivánta 
áldozatul, mint e folyóirat már megemlékezet t 
ró l a : hősi halált halt. 
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A Szent György céh február 15. és 18-án 
tartot ta meg XXXIII. aukcióját. Az árverésre 
kerülő anyag gerincét, jelentősebb részét régi 
magyar porcellánok, holicsi és herendi edények 
tet ték ki. 

Az Ernst-múzeum tervbe vette művészeti 
aukciók rendezését, az első ily aukció február 
28 .—március 5. közötti napokban folyt le, ami-
kor Holitscher Róbert építész gyűjteményét 
árverezték el a közönség, az amatőrök, mű-
gyűjtők táborának fölötte népes, élénk részvé-
tele mellett, magyar és külföldi régiségkeres-
kedők és múzeumok képviselőinek jelenlété-
ben. Az aukció katalógusa 1248 tárgyat tün-
tetett fel, amelyek közt a vezetőszerepet 770 
darabbal a porcellán játszotta. A porcellánokon 
kívül üvegek, elefántcsonttárgyak, arany, ezüst 
és egyéb szelencék, ékszerek, órák, vitrinák, 
ezüsttárgyak, textilművészeti holmik (gobelin, 
szőnyeg, himzés, gyöngymunka), miniatűrök és 
képek kerültek sorra s cseréllek gazdát (a képek 
közül megemlítjük Pa lamedes Pa lamedes Ste-
vaerts «Lovascsata» c. festményét, Abraham 
Teniers ((Lovagoknak öltözött m a j m o k » képét, 
Barabás Miklós három olajfestményét, az egyik 
gróf Almássy György, a másik báró Vay Dá-
nielné szül. Sennyey Amália arcképe, Tho-
mas Wijk «Kikötő antik romokkaU c. képét, 
Paál László «Erdőmélye» c festményét). Ma-
gyar fajanszokon (Holics, Tata, Stomfa), he-
rendi, bécsi, meisseni, thüringiai, frankenthali, 
ludwigsburgi, nymphenburgi, berlini, sévresi, 
schlaggenwaldi, elbogeni, szt.-pétervári gyárt-
mányok adták a gyűjtemény kerámiái részét. 
Kétségkívül a Holitscher-gyüjtemény jelentősé-
gét elsősorban ezek határozták meg, nem hall-
gathatjuk el azonban, hogy az aukció folyamán 
oly árt értek el — a tíz- és húszezer koronás 
árak nem voltak ritkák, s két Al t -Wien cso-
port, az egyik Grassi műve, majdnem negyven-
ezer koronáért kelt el — ami a porcellánok 
művészi értékével nem tekinthető tel jesen moti-
váltnak. 

A Szépművészeti Múzeum március 20-án mu-
tatta be aFe renczy Istvántól hátrahagyott szobor-
gyűjteményt, azokat a reneszánsz-bronzokat, 
— illetve egyelőre csak egy részüket, negyven-
hat darabot, — amelyeket a múzeum három 
évvel ezelőtt vásárolt meg a hagyaték örökö-
seitől. A kiállított gyűjtemény fénypontja s a 
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közönség részéről természetesen legnagyobb 
érdeklődés tárgya az a bronz-lovas, amelyet 
intuícióval és tudományos kutatás során dr. Mel-
ler Simon, a Szépművészeti Múzeum igazgató-
őre s az egész gyűjtemény műtörténeti feldol-
gozója, Leonardo da Vinci művének minősített. 
Ez a túlzás nélkül szenzációnak nevezhető fel-
fedezés megelőzőleg a magyar sajtóban élénk 
megbeszélés tárgya volt s a német sajtót és 
szakorgánumokat is bejárta. Meller dr. a « J a h r -
buch d. K. preussischen Kunstsammlungen» 
1916. évfolyamában ismertette a szobor pro-
blémáját, amelynek az ő részéről kifejtett meg -
oldása mindeddig nincs megdöntve s Bode te -
kintélyével a Meller-féle magyarázat irányában 
súlyosbodik. Annyi bizonyos, ez a puszta szem-
lélet alapján megállapítható, hogy a szobor oly 
kvalitásokat mutat , amelyek egészen kivételesek, 
mesteriek, a gyűj temény többi darabjának ér tékei 
fölé messzire kimagaslanak. 

A Ferenczy-gyüjtemény katalógusában dr. Mel-
ler Simon közli azt a levelet is, amellyel a n -
nak idején (1846 jún. 14.) Ferenczy István e 
bronzokat megvéte l céljából felajánlja a N e m -
zeti Múzeumnak s amely e redmény nélkül j á r ta 
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meg útját. A levél, a magyar műtörténet e fon-
tos és érdekes dokumentuma, a nádorhoz író-
dott, eredeti je a Szépművészeti Múzeum irat-
tárában van s sorai a következők: «Fenséges 
Cs. K. Fő Herczeg Országunk Nádorához, ne-
kem Kegyelmes Uramhoz alázatos esedezése a 
bent írtnak. 

Fenséges Cs K. Fő Herczeg Országunk Ná-
dora Kegyelmes Uram. A régiség classicus föld-
jén képezvén művészetemet, szerencsés valék 
részint magam tökélyesebb kiképzése végett , 
részint kedvtelésből, részint pedig, hogy néhány 
bstses emlék maradványát a régiségnek a van-
dalismustól meg mentsem, sőt azoknak becsét 
még neveljem az által, hogy gyűj teménybe 
gyűjtve állván és képviselvén azon koraikat , 
egyetemes és tanulmányos átnézetet s egybe-
hasonlítást engednek a vizsga archeológusnak 
és studiumot óhajtó művésznek: kis gyű j t emé-
nyembe mintegy 80 ércszobrot összehozni ; 
miknek jegyzékét, kitévén egyszersmind bécsi 
mérték szerint az egyes szobrok magassági 
mértékét is, az •/. alatt alázatosan ide mel-
léklem. 

— Kegyelmes engedelmével Cs. K. F e n s é -
gednek, bátor vagyok itten megemlíteni azon 
alázatos f igyelmeztetésemet, hogy ezen kis gyűj-
teménybe álló szobrok nem töredékek (frag-
menta), sem nem azok, miket az archeologusok 

anticagliáknak neveznek, milyenek például va-
lamely etruriai edénynek egy része, régi figu-
ráknak egy keze, régi kard, kulcs, zabla vagy 
kengyel, hanem vagy allegoriai vagy mytholo-
giai műszobrok, az egyiptomi, görög és római, 
közép és újabb korok maradványai. 

Most midőn engemet azon mostoha sors kö-
rülményei nycmasztnak, hogy ezen költséggel, 
fáradsággal szerzett gyüjteménykémen is, még 
holtom előtt, odább adni kényteleníttetem, mély 
hódolattal folyamodom Cs. K. Fenségednek, 
mint Nemzeti Múzeumunk Pártfogójának azon 
kegyességéhez, hogy ezen gyűjteményt magas 
figyelmére méltatván s megtekintvén, azt a 
Nemzeti Múzeum s z á m á r a megszerezni méltóz-
tassék. Úgy hiszem, a gyűjtemény belbecséhez 
képest annak általam 2 0 0 0 kétezer pengőforintra 
határozott ára nem túlságos követelés, ha azon-
ban Cs. K. Fenséged, ki a múzeum pénzerejét 
legjobban esmérni méltóztatik, ennek lefizetését 
jelenleg ezen hazai intézetre nézve súlyosnak 
vélné, kész volnék gyűjteményemet oly formán 
átengedni a Múzeumnak, hogy nékem 54 éves 
férfiúnak holtomig 3 0 0 háromszáz pengőforint 
fizettessék, mely ese t re minden továbbá ezen 
pénz felől lehető rendelkezésemről lemondanék. 

Igen fogná enyhíteni rajtam a sors csapását 
s a gyűjteménytőli megválásom fájdalmát azon 
nyájas gondolat, hogy ha művészetemmel nem 
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szolgálhatok is hazámnak, legalább gyűjtésem 
fáradalmait ennek kincsei közé számíthatnám. 

Mély hódoló tisztelettel Császári Királyi Fen-
ségednek legalázatosabb szolgája 

Ferenczy István a Művész». 
A Leonardonak tulajdonított kis szobron kivül, 

a Ferenczy-gyüjtemény kiválóbb, muzeális szem-
pontból elsőrangú darabjai a következő olasz 
reneszánsz-szobrok: «Europa elrablása», való-
színűleg a florenci Bertoldo di Giovanni müve, 
a Verocchio-iskolára valló «Putto delfinnel)), egy 
XV. századvégi «férfi mellszobor)), a páduai 
quattrocento te rméke az aOroszlán puttóval)), 
Riccio műve «Faun és faunnő», Giovanni da 
Bologna-nak «Herkules és Kentaur» csopor t ja 
(XVI. sz.), egy tanítványának eMercur és Psyche» 
kompozíciója, egy XVII. századbeli «Herkules 
a hydrával» c. csoport. A fölötte ritka emlé-
kekkel rendelkező német reneszánsz-plasztiká-
nak két bronzát találta meg a gyűjteményben 
dr. Meller, mely még Rafael Donner művé-
szetét is két igen jellemző ólom-domborművel 
képviseli. 

A Nemzeti Szalonban március 10-én nyílt 
meg Tornai Gyula gyűj teményes kiállítása. Tornai 
Gyula az utóbbi években ritkábban állított ki. 
A rendszeres tavaszi és téli tárlatokon egyéb-
ként sem tartozik az elmaradhatat lanul meg-
jelenő résztvevők közé, ami egyenes következ-
ménye annak, hogy sokat jár idegen világban, 

a Keleten, főként Indiában. Egész galériát festett 
már össze ekzotikus tájak és népek érdekes-
ségeiről. Annál a pontos hűségre való törek-
vésnél fogva, amellyel ezeket a távoli, a kö-
zönség számára meseszerűen ható motivumokat 
előadja, képeinek gyakran etnográfiái vonása 
is van. Mostani kiállításán is arab, indus mo-
tívumok szerepeltek, részben zsánerszerű ké-
pek, s részben a fantasztikum világába tartozó 
kompozíciók. Kör lbelül hetven munkát állított 
ki Tornai Gyula, ami első pillanatra számbeli-
leg nem nagy kollekció, de mindjárt érthető, 
ha festői megjelenésüket tekintjük, az előadás-
módjukat , amely a részleteknek szinte végsőig 
menő hangsúlyozásából áll, minden detailnek 
gondos, időt és türelmet emésztő megdolgo-
zásából. 

Rippl-Rónai József festményeinek és rajzai-
nak kiállítása március 18-án nyilt meg az Ernst-
múzeumban, amely ennek a tevékeny és sze-
rencsés kézzel vezetett művészeti intézmény-
nek egyszersmind huszonötödik kiállítása volt. 
A művész ama munkáit mutat ta be, amelyek 
a francia internáltságbó! való hazatérése óta 
készültek, kiegészítve ezeket bizonyos demon-
stratív szempontból régibb keletű képekkel, 
amelyek új, dekorativ és stilizáló festés mód-
jának fejlődésére vetettek világot. Az új képek 
és rajzok részint kaposi műtermében készültek, 
aztán az olasz fronton, majd Budapesten is 
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valamely kávéház márványasztalán, élénk tanuja-
ként a művész sohasem pihenő, örök nyugta-
lanságú rajz-szenvedélyének. Ezek a színes és 
egyszínű, ceruzával csinált rajzok (az egyik 
ciklus «Háborús rajzok az olasz frontról», a 
másik «Rajzok életemből)) címet viselte) azt a 
Rippl-Rónait hozták elénk, aki az életet figyeli, 
régi kutatója a lélek állapotainak, amint ez 
momentán kifejeződik egy-egy ember egész 
megjelenésén, mozgásán, gesztusain, a test el-
helyezkedésén, az arc fiziognomiáján. Ugyanebből 
következik a művészi portraitfestő ereje, amely 
mentes minden külsőségtől, az ábrázolt modell-
nek szinte életrajzát írja a vászonra. Mindez 
természetesen, az életnek ez a dokumentáló 
festői leszögezése azon a temperamentumon, 
azon a lírán keresztül történik, ami teljesen 
az övé. Ripp-Rónai talán legszubjektívebb fes-
tőnk. A kiállításon egész sor arcképét lá t tuk: 
ú j volt az a kollekció, amelynek minden da-
rabja leányfejekről készült, tüzes pasztelszinek-
kel, valami rejtett erotikával. Dekoratív, stili-
zált festményei közül meg kell említenünk azt 
a két nagy panneau-t («Primavera»), amelyek 
valamely úri villa belső falaira készültek, s leg-
újabb stílusának igen jellemző és jelentékeny 
termékei. 

A kiállítás alkalmából Rippl-Rónai levelet 

intézett az Ernst-múzeum igazgatóihoz, amelyet 
önvallomásszerű s a művész munkásságát kö-
zelebbről magyarázó sorainál fogva, alább köz-
lünk : «Nagyon örülök annak, hogy az én ki-
állításommal nyitjátok meg a rövid idő óta 
fennálló Múzeum 25-ik jól rendezett kiállítását. 
A XXV. jubiláris szám. Kiállításom nem nevez-
hető el Hadikiállításnak, mert háborús rajz 
csak 1/4 részét teszi ki az egésznek. Miután a 
dolgok elrendezése megkívánja, hogy néhány 
régibb keletű munkával ki legyen egészítve, 
inkább retrospektív jelleggel fog bírni. A zöme 
a kiállítás anyagának jóformán a tavalyi évre 
tehető. Ekkor voltam a fronton, ekkor jár tam 
itthon azokon a helyeken, — kávéházakban, 
vendéglőkben és másutt, ahol leginkább a front-
ról jöttek vissza hőseink pihenni és ahogy a 
zárórák lefokozása megengedte — mulatni. 
Igyekeztem mindenütt gyors jegyzeteket csi-
nálni, leszögezni a nagy háború okozta új 
életet. 

Az olasz fronton öt hétig voltam, a mi lö-
vészárkunkban akárhányszor megfordultam,, de 
ellenséget soha sehol nem láttam, nem is ra j -
zoltam. Csak a mieink érdekeltek leginkább, 
ha nem is történt összeütközés, mégis az arra-
való hozzákészülődés egyes fázisait, nevezete-
sebb alakjait megrögzítettem úgy. ahogy tud-
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fogják adni — ebben az új szokásokhoz alkal-
mazkodó háborús életben — a lelkiállapotom-
nak, amely megengedte, hogy a munkában ta-
láljam meg szórakozásomat és hogy felejteni 
tudjam a közvetlenül is ért nagy csapásokat . 

Egyes kiállításokon kellemetlenül hat a sok 
súlyos ráma. Ha hirtelen végigpillant az ember 
egy-egy kiállítási helyiségen, legelőször a rámák 
tömege az, ami fel tűnik; zavarja ez nagyon 
a képek nyugodt elhelyezkedését és rontja is 
erősen azoknak művészi é r téké t : árnyékaival, 
masszájával és tömeg-megjelenésével. De más 
szempontból is jobb, ha a képeket egyszerű, 
keskeny, árnyékot nem vető keretben akasztjuk 
föl a kiállításokon. Minden képvásárlónak más 
és más a lakása, a bútorai, az ízlése, és gyakran 
megtörténik, hogy a vevő a legdíszesebb rámát 
is felcseréli a neki megfelelőbbel. Ezen a kiállí-
táson ezt az újitást igyekszünk rokonszenvessé 
tenni, bár megvalljuk, hogy az ötletet a mostani 
háborús viszonyok váltották ki, amikor megfelelő 
összhangú kereteket ilyen nagyobb számban csak 
nagy nehézséggel és hosszú idő alatt lehetett 
volna összeszedni)). — 

Az Iparművészeti Múzeum újabb szerzemé-
nyeiből kiállítást rendezett, amelyet április 1 1 -én 
nyitott meg a nagyközönség számára. Megle-
hetős hosszú idő óta efa j ta alkalom nem kínál-
kozott az üllői-úti magyar palotában. Amennyi-

tam, úgy, ahogy láttam. A legrémesebb részét, 
a szegény katonáink lelkiállapotát, ami a leg-
érdekesebb az egész háborúban, nem ismerem 
közelebbről, azt pl. hogy milyen kitartással, az 
időjárás viszontagságai közepett milyen leron-
gyoltan, piszkosan, sárosan, teljesen dezoláltan, 
orientálatlan lelkiállapotban, hasonfekve hóban, 
vízben, dideregve, megtöltött fegyverrel kezük-
ben lesnek az el lenségre: nem láttam, csak 
elképzelni tudom. Ezt csak az fogja megörökí-
teni, aki velük hasalt, velük szenvedett, de 
megmaradt talán rokkantan az élők sorában. 
Ilyen pl. Kokoschka Oszkár bécsi festő bará-
tom, aki most, a háború élményei okozta ide-
gességénél fogva, ha nem is festi meg, de ké-
sőbb, a nyugodtabb időben — visszaemléke-
zésből remélhetőleg — igen érdekes eseteket 
fog megörökíteni. Én, úgy mint a többi, csak arról 
számolhatok el, ami a háborús élet zűrzavarában 
előadódott. Érdekes háborús dolgok, de nem 
maga a háború, — ütközetről szó sincs, de ez 
nem is fontos. 

Kiállításom anyagának egy tizedrésze régebb 
kele tű : — egyik 1892-től, tehát 25 évvel ez-
előttről — párisi korcsma belseje (Marchand 
de Vin). 

Ezeket azért állítom ki, mert egyik gyökér-
ágát képezik a mostan kiállított dekoratív és 
stilizált festményeknek. Azt hiszem, hű képét 
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ben e kiállítás megrendezése, alig két-három 
héttel hivatalának elfoglalása után, Végh Gyula 
nevéhez fűződik: jó jelnek tekinthetjük az új 
rezsimet illetőleg. A mult hó folyamán, a Ho-
litscher-aukción vásárolt és a jándékba kapott 
tárgyak, valamint a közoktatásügyi kormánynak 
a Ferenczy-kiállításon történt vásárlásai is (Fe-
renczy Noémi és Béni egy-egy munkája) már 
láthatók voltak. Kívánatos, hogy az efaj ta gyor-
saság a múzeum adminisztrációjában továbbra 
is folytatódjék, s általában a múzeum sorsának 
irányítói minél intenzivebben építsék ki kap-
csolatukat az élettel, teljesítsék a múzeum szo-
ciális hivatását. A múzeum izlésnevelő szere-
pére sohasem volt égetőbb szükség, mint ma 
és az elkövetkező időkben, amikor a háborús 
konjunktúrák következtében egészen új rétegek 
léptek elő művásárló közönséggé, a műtárgy-
hamisítás oly nagyra nőtt, s ugyancsak éber 
munka vár a múzeumra ott is, amikor magyar 
műtárgyak megszerzéséről van szó, amelyek 

szintén^ a háborús [viszonyokkal össze-
függően sűrűn szabadulnak fel az eddigi 
kezekből és keresnek új elhelyeződést. 

Részben vétel, s részben minden di-
cséretet megérdemlő a jándékozás ú t ján 
gyarapodott az Iparművészeti Múzeum a 
most közszemlére tett darabokkal. Radisics 
Jenő emléke iránt azonban tartozunk annak 
megemlítésével, hogy néhány legújabb mű-
tárgy leszámításával, az egész anyag meg-
szerzése még az ő érdeme. A berlini 
Beckerath-gyűjtemény több kiváló darabját 
szerezte meg így Radisics Jenő : jobbára, 
olasz bronzszobrocskákat, egy sor régi ék-
szert, köztük néhány erdélyi zománcos 
munkát. A bútorok közt láttunk egy XVIII. 
századbeli barokk szószéket, valószinüleg 
magyar munka, egy 1809-ben készült em-
pire stílű szekrényt, amely «Johann Jus th» 
késmárki asztalosmester munkája. A bécsi 
Egger-gyűjteményből való egy XV. L a j o s 
korabeli asztal, egy XVI. Lajos-stilű intar-
ziás toilette asztal. Lipthay báróné a ján-
déka egy faragványokkal borított f iókos 
asztali szekrény, valamint egy XVI. század-
beli színeiben meglepő üdének marad t 
brüsszeli gobelin. A Beckerath-gyűj temény 
aukcióján korai olasz fayence-okat szer-
zett a múzeum, s bemutat ja holicsi, herendi, 

bécsi porcellánjait , amelyeket a Holitscher-
aukción vásárolt s kapott a jándékba. Megem-
lítjük még a kiállított anyagból a régi ser le-
geket, kancsókat , néhány köztük magyar munka, 
kinai és japán selyemszőtteseket, nemes régi 
magyar hímzéseket , a sümegi Szent Fe renc -
rendi barátok egy miseornatusát, amely 1708-ban 
készült. — 

A Múzeumbarátok Egyesülete most 
művészeti Múzeumot gazdagította egy 
tékű, művészi kulturánk szempontjából rend-
kívül je lentős ajándékkal. Altruista programm-
ját, áldozatkészségét, a művészst iránt való. 
spontán szeretetét már hirdeti egy XVI. szá-
zadbeli flandriai gobelin az Iparművészeti Mú-
zeumban, ezúttal a magyar mester, Szinyei 
Merse Pál egy festményét emel te ki magán-
kézből s tet te köztulajdonná. A kép a «LiIaruhás 
nő» címen ismert arckép, egyik legkiválóbb 
alkotása Szinyei Mersének, minden ízébenjel lemző 
java idejének, virágzó festői erejének stílusára, 

a Szép -
nagyér-
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s akár a «Majális» -— amelyet közvetlenül köve-
tett — műtör ténet i értékű. A Múzeumbarátok 
Egyesülete hetvenezer koronáér t vásárolta meg 
báró Ghillány Imrénétől a képet s örök letétként 
helyezte el a Szépművészeti Múzeumban. Öröm-
mel jegyezzük föl e cselekedet mindannyiunk 
hálájára érdemes, nobilis voltát, amely a magyar 
művészeti kultura jövőjére is kiható. -— 

Az Iparművészeti Múzeum igazgatói széke 
nem maradt sokáig gazdátlanúl. Pár héttel 
Radisics J e n ő halála után, Végh Gyula művé-
szeti írót nevezte ki a király, miniszteri t aná-
csosi címmel és ranggal a múzeum igazgató-
jává. Végh Gyula dr. kinevezése művészi kö-
rökben meglehetős váratlan és meglepődést 
keltő volt, azon a ponton nem egészen ok nél-
kül, hogy neve. mint iparművészettel foglalkozó 
emberé, a nagyobb nyilvánosság előtt ismert 
csengésűnek alig nevezhető. Két évvel ezelőtt 
«Képrombolók» címmel egy tar ta lmas és sike-
rült könyve jelent meg, amely kulturhistóriai 
munka s ami néhány tanulmánya ezenkívül 
említhető, az sem az iparművészet területéről 
való. Élénk emlékezetünkben van azonban az 
a műtörténeti jellegű kiállítás, amely a magyar 
mult egy sereg kincsét hozta össze Szombat-
helyen, s amit annak idején Végh Gyula rende-
dezett kitűnő hozzáértéssel. Ez már nemcsak 
arra vall, hogy európai műveltségű és látkörű, 
hanem hogy az iparművészet világában is jár-
tas és alátámaszt ja azok véleményét, akik őt 
közelről ismerve, az Iparművészeti Múzeum élére 
meghívták. Működése elé részünkről a legtel-
jesebb érdeklődéssel nézünk. — 

Petrik Albert építész, hősi halált halt az 
orosz harctéren. Bajtársai 1916 augusztus 16-án 
temet ték el a belejowi temetőben. Petrik külö-
nös kedvvel foglalkozott Magyarország műemlé-
keinek s a régi Budapestnek a fénykép nyel-
vén történt ismertetésével. Évek óta hata lmas 
anyagot vett fel s publikált műemlékeinkről, 
amit itt azért említünk meg, mer t felvételei a 
műértő szemével készültek, mindig jellemzőek, 
műtörténeti értékűek. Legtöbb felvétele az 
«Élet» hasábjain jelent meg, s az «Épitési 
Munkavezetők Könyvtára» köteteiben, amelyek 
közül a régi Budapestről szólónak az ismertető 
szövegét is Petrik Albert írta. — 

Vasadi Ferenc, a Székesfővárosi Iparrajz-
iskola c. igazgatója, szobrász, 1916 november 

K A L L Ó S Á R P Á D F I A T A L NŐ Ö R E C RUHÁBAN 

12-én elhunyt, hatvankilenc éves korában. Bu-
dapesten. Vasadi eredetileg autodidakta volt, 
dolgozott a jóhírű pesti Szandház-féle szobrász-
műhelyben, azután egyideig külföldön, főképpen 
Münchenben. Pestre hazatérve többféle dekora-
tív szobrászati feladatot oldott meg, azután ta -
nára lett a Székesfővárosi Iparrajziskolának 
1883-ban, ez intézet átszervezésénél is tevékeny 
munkát végzett . Az iskola annyira elfoglalta, 
hogy nagyobb szobrászati munkát azóta nem 
is végzett. Még 1880-ban pályázott a Hon-
védelmi minisztérium palotá jának szobraira egy 
Hunyadi-szobormintával s ezt meg is rendelték 
nála. 1883-ban ugyancsak pályázat utján meg-
rendelést kapott egy Stephenson-szoborra a 
budapesti keleti pályaudvar számára. Legutóbb 
1886-ban állított ki a Műcsarnokban, még pedig 
II. Rákóczi F e r e n c szobrát. A budai kir. vár 
homlokzatát díszítő szobrok néhánya szintén 
tőle való. — 

Köves Izsó festőművész, rajztanár január 
hóban halt meg Budapesten. Egy nagy kompo-
zícióját, amely hosszú évek munkája — «Titus 
diadalmenete)) — a múlt év juniusában láttuk 
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a Nemzeti Szalonban, a zsür imentes kiállításon. 
Művei közül megemlíthetjük a ((Mendelssohn 
Nagy Frigyes előtt» c ímű kompozíciót ( jelen-
leg a budapesti «Zsidó Múzeuríi» tulajdonában), 
a ((Spinoza bírái előtt» s dr. Glücksthal S a m u 
birtokában lévő festményt, s a rabbiképző ol-
vasótermében lévő arcképeket . — 

Pártos Gyula műépítő, a magyar építész-gárda 
ismert t evékeny és érdemes tagja, január 16-án 
halt meg Budapesten. Önállóan is sok épít-
ményt tervezett , de működésének nevezetesebb, 
a magyar építőművészet-históriára jobban ta r -
tozó része az a társas viszony, amelyben a 
nagy mesterrel , Lechner Ödönnel volt, több 
mint két évtizeden keresztül. Pártos — ere-
deti családi nevén Punczmann — Gyuláról, 
aki 1844-ben született Zomborban, Nagy Virgil 
tartott emlékbeszédet a Magyar Mérnök- és 
Épitész-Egyletben. Ebből vesszük a következő-
ket : «Atyja ügyvéd volt Zomborban, ahol fia 
a gymnasiumi tanulmányokat is végezte. Onnan 
1 862-ben Budapestre került s hajlandóságot érez-

vén az építőpályára, hozzáértők tanácsára 
először az építés mesterségének megtanu-
lására szánta el magát , amely célból be-
lépett mint kőművesinas Hild épí tőmester 
főpallérja mellé, a Magyar Tudományos 
Akadémia palotájának építésénél; ott két 
éven át foglalatoskodott mint falazó és 
rajzoló inas, Hauszmannal együtt, aki 
ugyanezen építkezés irodájába beosztva 
tanul ta meg a kőműves mesterséget Skal -
niczky oldalán. Ez volt Pártos Gyula 
építészeti pályafutásának legeleje, oly idők-
ben, amikor Budapesten az építkező tevé-
kenység a szabadságharcot követő pan-
gás után föllendülni kezdett és a Pollák, 
Hild, Zitterbarth, Kaszeliktól ápolt klasszi-
cizmus egyrészt a müncheni romanticizmus-
nak, másrészt a berlini száraz reneszánsz 
iránynak kezdett helyet adni. Az Akadémia 
palotájának tervpályázatában a magyarok 
között Ybl,Skalniczky, Henszelmann vettek 
részt.; az első díjat Stüler Ágost porosz 
épí tész nyerte el, megbízást kapott az 
épí tés végrehaj tására s ő bízta meg tanít-
ványát , Skalniczkyt a helyszíni építés 
vezetésével. 

Az Akadémia építésének befejezése évé-
ben Pár tos beiratkozott a József -műegye-

temre, amelynek akkor még építészeti szakosz-
tálya nem volt és három évi tanfolyamban egyete-
mes építőmérnöki kiképzést nyújtott. Stoczek 
állott a főiskola élén, mint kinevezett igazgató, és 
Schnédár J á n o s volt az egyedüli épitész-tanár, 
ki azonban mérnöki tantárgyakat is adott elő. 
Az intézetnek akkor már 126 hallgatója volt, 
akik 1863-ban megalapították a most is viruló 
segítő egyesületet s 1864-ben rendezték az első 
technikus-bált. E bálnak közismert érdekes moz-
zanata a rendező bizottságot és ebben Pár tos 
Gyulát is kicsi híjján hűvösre juttatta a «k. k. 
Neugebáude»-be. A műegyetem elvégzése és vég-
bizonyítvány szerzése után Pár tos 1866-ban épí-
tészeti tanulmányainak folytatására a berlini épí-
tészeti akadémiára vonult Hauszmann Alajossal és 
Lechner Ödönnel egyetemben, akikkel együtt 
lakott s akik hárman alkották a most már 
szinte legendássá lett berlini aranyifjúsági ma-
gyar triászt (Die drei Ungarn mit die feschen 
«Beene»), dolmányosán, pörge kalappal, sar-
kantyús csizmában. Tanára i voltak az akadé-

36 



mián: Luce, Strak és Bötticher, tanulótársai 
között a hírnevesebbek : Wallott , H. Licht, 
Grossheim és Kaiser. Akadémiai tanulmányai-
val párhuzamosan műtermi foglalkozást is foly-
tatott Pártos, tanárának Luce mesternek épít-
kezésein fizetés mellett. (Akkor már tellett hét 
garasos ebédekre is 1) E gyakorlati foglalkozás-
ban része volt a híres Borsig-palota építésé-
ben, amelynek homlokzatát Luce oly gondos-
sággal kívánta mérlegelni, hogy egy részét a 
helyszínen természetes nagyságban rakat ta fel 
gipszmintában, hogy véglegesítés előtt annak 
művészi hatását tanulmányozhassa. 

1868-ban Pár tos Hauszmannal és Lechner-
rel a Ra jnamentén tanulmányutat tett s az-
után még 1869 elejéig maradt Luce irodájá-
ban. Ugyanezen év közepén visszatért Buda-
pestre, itt megtelepedett és szaktanulmányai után 
építészi gyakorlatot kezdett. Első munkái közé tar-
tozik Kecskemét város bérházának építése Buda-
pesten, a Berlinben akkor divó opulens reneszánsz 
stílusban. Majd következett a félegyházai róm. 
kath. plébánia-templom, a ceglédi főgymnasium 
épülete, a karlócai szerb főgymnasium és a 
patriarcha palotája ugyanott, Bácsmegye szék-
háza Zomborban, ugyanott egy laktanya-épület, 
a szombathelyi lovaslaktanya, a Lenhossék-féle 
bérház Budapesten a Muzeum-köruton stb. 
Mindezek főleg megállapodott reneszánsz stí-
lusban készültek, de már elt-érésben a berlini 
iskolától.)) 

A franciaországi tanulmányútjáról hazatért 
Lechner Ödönnel, 1872-ben lép Pártos Gyula 
társas viszonyba, amely az Iparművészeti 
Múzeum felépítéséig tart. Ekkor, 1897-ben új-
bóJ önállóan folytatja építészeti tevékenységét , 
s ebből az időből való m u n k á i : a pozsonyi 
postapalota, a tordai főgymnásium, a győri 
építőipariskola, a női ipariskola és a mester-utcai 
elemi iskola Budapesten. — 

Radisics J e n ő a magyar művészi életnek 
becsült, képzett, agilis és rokonszenves egyé-
niségű embere volt. J a n u á r 4-én halt meg 
Budapesten, hosszú betegség után, amelyet az 
oláhok betörése után, a múlt év szeptemberé-
ben szerzett, amikor az erdélyi múzeumok mű-
tárgyainak biztonságba helyezését bízták rá. 
Radisics Jenő neve összefügg a magyar ipar-
művészet sorsának több mint egy negyedszáza-
dával. Elsősorban természetesen abbeli minő-
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ség révén, amely az iparművészeti emlékek 
konzerválására hivatott intézet vezetésében, gya-
rapításában fejtett ki lankadatlan és é rdemes 
tevékenységet. Az Iparművészeti Múzeum szinte 
kezdettől fogva személyes ügye, alkotása volt, 
egygyé forrt és együtt nőtt vele attól az idő-
ponttól, amikor a Lechner Ödön nemes épít-
ménye helyett, mindössze néhány szerény és 
dísztelen szoba büszkélkedett a «múzeum» el-
nevezéssel. Ettől az embrionális állapottól máig, 
amikor az Iparművészeti Múzeum valóban or-
szágos jelentőségű intézmény: nagy az út, s 
ennek az útnak Radisics J e n ő volt a kormá-
nyosa, a vállalt feladatot teljes odaadással 
szolgálva, s nem egyszer nehézségekkel küzdve. 
A modern múzeumpolit ika elveihez híven igye-
kezett vezetni az intézetet, amikor a lehetőség 
megvolt reá, s a viszonyok kívánták is e ve-
zetést. Ennek alapján szociális értelemben fogta 
fel a reábízott intézet hivatását, amelynek fel-
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adata, hogy ne csak a tudomány, a műtörténet 
számára létezzen, hanem kilépve ekszkluzivi-
tásából, a reális, a modern élettel, a nagy kö-
zönséggel keressen kapcsolatokat . Ily célból 
rendeződtek azok az előadások, ismeretterjesztő 
felolvasások is, amelyek éveken át folytak az 
Iparművészeti Múzeumban, iparosok és a mű-
velt nagyközönség számára. Azonkívül, hogy 
egy történeti jellegű intézmény élén á l l t : Ra -
disics J e n ő a magyar iparművészet modern 
fellendülésével is közösséget tartott. Tudásával , 
tapasztalataival hasznos közreműködést fej tet t 
ki az Iparművészeti Társulatban, amelynek meg-
alakulásától kezdve tagja volt. Munkásságának 
külön fejezete a szakírói. 

Radisics J e n ő — «kutasi» előnévvel később 
nemességet kapot t -- 1856-ban született Buziáson. 
Állami szolgálatba, főiskolai végzettség után, 
1880-ban lépett , eleinte a kultuszminisztériumban 
dolgozva, ma jd az Iparűvészeti Múzeumba rendel-
ték. amelynek 1887-ben igazgatója lett. Három év 
múlva a Műegyetemen vállalt magántanárságot , 
ugyanitt 1915-ben megkapta a nyilv. rendkívüli 
tanári címet. A múzeum, amelynek új, meg-
felelő épületbe való helyezésén fáradhatat lanul 
agitált: a millennium évében nyílt meg mai 
helyén. Lechne r Ödön és Pár tos Gyula te rve 
ekkor készült el, s az intézmény életében is új 
korszak kezdődött . Radisics J e n ő munkatársai-

val hozzáfogott a gyűj temény anyagának tel-
jesen új rendezéséhez és feldolgozásához. Mint 
múzeumi igazgató nemcsak fővárosi amatőrök-
kel és régiségkereskedőkkel tartott fenn állandó 
és élénk összeköttetést, hanem külföldi szak-
emberekkel, s néhai Hampel József mellett, tagja 
volt a múzeumigazgatók nemzetközi szövet-
ségének. A kiállítások közül, amelyeknek ren-
dezésében része volt, megemlíthet jük az 1884-iki 
párisi, valamint a budapesti ötvösmű-kiállítást, 
az 1885-iki országos, a millenniumi és az 1910. 
évi párisi világkiállítást. 1889-ben Pétervárot t 
rendezett kiállítást hazai anyagból, 1902-ben 
a turini kiállításon, amelyen a modern magyar 
iparművészet már diadalmasan vett részt, a 
nemzetközi zsűri alelnöke volt, s ugyancsak 
tagja volt az 1906. évi milánói kiállítás zsűri-
jének. Iparművészeti cikkei, tanulmányai napi-
lapokban, különböző folyóiratokban jelentek meg, 
a legtöbb a ((Művészeti Ipar», majd a «Magyar 
Iparművészet)) hasábjain, szerkesztette a «Magyar 
Műkincsek)) című díszmunka első és második 
kötetét s író és szerkesztőtársa volt az «Ötvös-
ség remekei», valamint a ((Magyarország tör-
ténelmi emlékei az 1896-iki ezredéves kiállí-
táson)) c ímű munkáknak. Tagja volt az Erzsébet 
Emlék Országos Bizottságának, a Műemlékek 
Országos Bizottságának, a Múzeumok és Könyv-
tárak Országos Tanácsának, előadója az Or-
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szágos Képzőművészeti Tanácsnak, a múzeumok 
és könyvtárak országos felügyelője, az akadémia 
archeológiai bizottságának külső tagja, a Mű-
barátok Körének alelnöke stb. Idegen kitünte-
téseken kívül megkapta a Fe renc József-rend 
középkeresztjét és a III. oszt. vaskoronarendet. 

* 

Zrumetzky Dezső annak az építészeti «Nach-
wuchs»-nak volt tagja, amely vagy tíz-tizen-
két évvel ezelőtt került ki a műegyetemről 
s hivatása útján szép előjelek közt, remény-
teljes lendülettel indult. Ra j ta kívül még oly 
tehetségekből állt, mint Tát ray Lajos, Janszky 
Béla. Kozma Lajos, Kós Károly. A fiatal Tátray 
Lajos igen korán, alig hogy felvonta a vitorláit, 
örökre eltávozott társaitól. Most január 31-én 
Zrumetzky Dezső követte, még mindig inkább 
az elején állva egy sok bizakodást keltő pályának. 

Veszteségnek ennyi idő alatt nagyon is sok 
az, amely így éri a magyar építőművészetet, 
ama törekvés sorsát, amelynek élén Lechner 
Ödön járt, s amelynek jövendő ügyét a fiatal 
építőgárda e néhány tagja magáévá tette. Aki 
ugyanis figyeli építészetünk alakulását, mérle-
geli az erőket, amelyek közreműködése alatt 
formálódik, kénytelen konstatálni, hogy hasonló 
kaliberű képességeknek épen nincs bőviben. 
A fiatalok egyrésze külföldön tanul, dolgozik 
tovább, magával hozza egy-egy idegen mes-
ter építészeti frazeológiáját, s nem is igen eről-
ködik. hogy ennek kényelmes ismétlésétől sza-
baduljon. A másik rész — sajnos, a nagyobb, — 

komoly értelemben nem nevezhető alkotó épí-
tésznek, merőben üzletember, hivatalnoka az 
architektúrának. Az igen könnyen megszámlál-
ható harmadik rész az, amely az építészetet a 
magyar kultura szerves darabjának fogja fel, 
amelynek kvalitásaiban meg van az a mag, 
hogy itt oly építészet terebélyesedjen, amely 
független idegen mesterek értékeitől, a maga 
autonom erejéből is fejlődik s jellemző az ég-
hajlatra, a magyar földön található anyagokra, 
viszonyokra, a fajtabeli érzésre, észjárásunkra 
és ízlésünkre. Zrumetzky Dezső idetartozott, oly 
kötésű tehetség volt, akinek jelentkezése nem 
puszta véletlenség. 

Mindössze harminchárom évet élt Zrumetzky 
Dezső (született 1883-ban, Inárcs-puszta, P e s t m.). 
A háború elejétől kezdve katonai szolgálatot tel-
jesített, népfölkelő mérnök-hadnagy volt, az 
utóbbi időben oly munkát végzett, amelynél 
méltóbbat ma alig vállalhat magyar építő. Az 
elpusztult kárpáti falvak újraépítésén dolgozott 
s itt szerezte baját is, amely gyorsan végzett 
vele. Erőtel jes egyéniségnek Ígérkezett, abból a 
nemzedékből, amelyhez tartozott, már korán 
kitűnt figyelemreméltó képességével. Nevét nagy-
szabású építkezés még nem te t te ugyan széles 
rétegben országosan ismertté, de akik közel 
álltak hozzá, dolgoztak vele, látták egy-egy 
munkáját, tervrajzait, ezek tudták, hogy Zru-
metzkytől sok várható. A Dunántúl s még in-
kább Erdélyben, a Székelyföldön végzett t a -
nulmányokat, s kísérleteivel azt a célt szol-
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gálta, amit az építőművészet magyarsága je-
lent. Ezen a ponton hite összekapcsolódik a 
felejthetlen és sokáig pótolhatat lannak látszó 
Lechner Ödön nagy és törhetlen hitével. Amit 
maga után hagyott mint tervező-asztaláról kivi-
telre került munkát, számra nézve nem ad 
bőséges sort, de hiszen alig is adhat többet, 
tekintve, hogy Zrumetzky még az elejéhez állt 
közelebb annak a pályának, amelyre rátermett , s 
amelyről úgy godolkodott, azzal az áhítattal, akár a 
dóm-építő barátok. Müvei, amelyeket felemlíthe-
tünk : a budapesti állatkert madárháza és fá-
cányosa, Herceg Ferenc és Tormay Cecile vil-
lái, a rózsadombi iskola, a Weker le- te lep mun-
kásbérháza. — 

Az Akvarellisták és Pasztellfestők Egyesüle-
tének a mult év őszén rendezett kiállításán a 
székesfőváros 800 koronás díját Nagy Sándor-
nak ítélték oda, a vízfestményre kiírt 500 ko-
ronás dijat Wágner Géza nyerte, az 500 koro-
nás pasztell-dijat Glatz Oszkár, az 500 koro-
nás rajz-díjat Beron Gyula. — 

A Kisfaludy Társaság a múlt év decemberé-
ben — 29-én — tartott ülésén ítélte oda a 
Greguss-dijat, ezúttal az utolsó hat éven belül 

elkészült szobrászművészi munkára . A zsűri, 
amelynek előadója dr. Alexander Bernát volt, 
a 2000 koronás díjat megosztva, két fiatalon 
elhalt, jelentékeny képességű művész posthu-
mus-emlékét dekorálta a jutalommal. A két 
művész : Csikász Imre, akinek «Női akt»-ját, s 
Szamovolszky Ödön, akinek «Síremlék»-ét ítél-
ték a Greguss-díj nyertesének. — 

Az Iparművészeti Társulat, a limanovai csa ta 
emlékének megörökítésére plakett-pályázatot 
hirdetett, amelyre tizenhárom mű érkezett be. 
A biráló bizottság sajnálattal állapította meg, 
hogy ezeknek egyike sem felel meg a jogos 
művészi követelményeknek : a pályázatot meddő-
nek nyilvánította. Viszonylag azonban a három 
legtöbb hivatottságot eláruló pályaművek szer-
zőinek, Horváth Bélának, Szege Sándor és 
Fekete Oszkárnak, valamint Rigele Lajos és 
Weinwurm Frigyesnek, munkájuk kárpótlásául 
100—100, összesen 300 korona tiszteletdíjat 
szavazott meg. Egyben — meggyőződése szerint 
a kívánt eredményt jobban elérendő — szűkebb 
pályázat hirdetését határozta el, amelyre Reményi 
József, Berán Lajos és Horváth Béla szobrász-
művészeket kéri fel. 
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