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• A kiállítások sorrendjét ;ott . 'folytatva. ahol 
múlt számunkban abbahagy t-i- k. először arra 
a' kiállításra- kell visszatérnünk, amelyet a Köny-
ves Kálmán szalonjában rendezett Orbán De : 

zső. Április 14-és nyilt ;meg e kiállítás, amely 
nagyobbszabású, kollektív bemutatkozása volt 
a művésznek. Orbán Dezső a fiatal festőgárda 
e,nabere, aki; annak idején a sok vitát provo-
kált «Nyolcak» művészcsoc-ort tagja vo]t, hűen 
kitartott annak kiállításain. Az új, post- impresz-
szjonista törekvés e magyar képviselői közt; 
nem a szélsőbali helyet foglalta el. A termé-
szettel közvetlenebb kapcsolatot tartott , mint 
torsai, viszont az is tagadhatlan. hogy félén-
kebb volt és tapogatódzóbb. Ez azonban két-
ségkívül összefügg azzal, hogy Orbán Dezső e 
művészcsoport legfiatalabb tagja volt, ha nem 
az életkort, hanem a művészi tevékenység éveit 
számítjuk. 

Annak jó néhány esztendeje, amiko r még 
mint a «Nyolcak» tagja állított ki s nem is 
emlékszünk, hogy egész máig valahol meg-
jelent volna újabb dolgaival. Mostani kiállítása 
arta vallt. hogy Orbán Dezső ezeket az eszten-
dőket eredményesen töltötte, jóllehet a háború 
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elejétől kezdve katonai szolgálatot is teljesít. 
Kilencven festménnyel és rajzzal mutatkozott 
be . -bá r e munkák, 'közt , nem egy volt) arj^i 
régebbi dátumu. * A; . művésznek ^szinte;, egés j 
fejlődésmenetét demonstrálta - :e' - gyűjtemény;. 
Aki vég'rgsaemlélte; azzal az impresszióval- j tá-
vozhatott , hogy Orbán 'Dezső az új törekvésű, 
fiatal festőgárdának ma még figyelemreméltóbb 
embere , mint valaha. Je lentős fejlődését ,egyr 

aránt igazolták Kompczició.s képei, rajzai ; csend.-
életei és tájképei, amelyeken; dekoratív fel-
fogással, meleg és világító • szinek ereje hang r 

súlyozódott. 

Ugyanezen a napon, április 14-én a-Nemzeti 
Szalonban is megnyílt egy kiállítás., amely 
csupa női kéztől festett munkát tartalmazott* 
A Magyar Képzőművésznők Egyesülete ren-
dezte meg tárlatát, amely fennállása óta kilen-
cedik volt az egyesület életében. A művészeti 
szezon tel jességéhez szinte elmaradhatianul tar-
tozik a festőnők céhének ez az évenkint ismét-
lődő kiállítása, amelyen most hetvenöten ve t -
tek részt, több mint kétszáz munkával. Külö-
nösebb szenzációkat ezúttal sem nyújtott ugyan 
a tárlat, de a színvonala művészi komolyság 
dolgában egyenletesebb volt, a dilettáns elem, 
bár természetesen jelen volt, azért nem sze-
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repelt az elviselhető mértéken tul. Azok közül, 
akiknek neveit feljegyeztük s akik egyéb tár-
latokról is ismerősek, mindenekelőtt F. Boem 
Rittát említjük meg, Esső Erzsébet plakettjeit . 
Komáromi Kacz Endréné vízfestményeit, Pod-
vinecz Erzsébet, Glatzné Wildner Mária. Czóbel 
Margit. Katonáné Madarász-Adél . Müller Ágota 
és Müller Méla> Pataky Katalin. Undi Mariska. 
Joachi inné Sebők Margit-.olajfestésű és grafikus 

.műveit. Külön teremben volt kiállítva Stefánia 
hercegnő gyűjteménye,; mintegy negyven darab 
virág^csendélet. A ; gyűjteményt a kritikának 
elsősorbap úgy kellett-felfognia, mint jótékony 
célt szolgáló képeket. 

Április 22-én az Ernst-múzeumban nyílt meg 
a «magyar mesterek negyedik csoportkiállítása.)) 
Az intézet ezzel zárta is művészi színvonalban 
komoly és mozgalmas szezonját. E kiállításán 
műtörténeti anyag keveredett modern festők 
friss alkotásaival. A históriai név Than Mór 
volt és Lotz Károly. Than Mór emlékét bősé-
ges anyag idézte föl, amely különösen tanul-
mányokban, különböző kompozíciók első. kisebb 
fogalmazásában, hozzájuk szolgáló vázlatokban 
volt gazdag. A közönség a művész oiy hagya-

tékát láthatta, amely valósággal bevilágított az 
elhalt mester műhelyébe s mindenesetre sokban 
hozzájárult, hogy a mai nemzedék tel jesebben 
lássa Than Mór — az utóbbi évtizedekben hal-
ványulni kezdett — művészi alakját. A fiatal-
kori Lotz stílusára v&ll az a tizenhárom fest-

-mény. .amelyek a Sándor-utcai Ádám-palo ta 
szalondíszei voltak: olajfestmények, de az elő-
adásmód, a rajz. a szerkesztés a falfestőé. 

^ványi-Grünwald Béla régebbi müveket állított 
-ki, abból az időből valókat, amikor ez az utolsó 
évtizedben erősen átalakult művész, a színes 
naturalizmus híve s egyik magyar harcosa volt. 
A «Nő piros ruhábano, «Anyám», a <•Nő zöld 
ruhában», <• Felhős táj» a festő e korszakának 
jellemző, elite-darabjai közé tartoznak. 

Thorma J á n o s egyik meglepetése volt a ki-
állításnak, már azzal is, hogy azon egyáltalá-
ban résztvett. Hosszú esztendők multak ugyanis 
el azóta, hogy Thorma egy-egy friss művét 
láthattuk, bár valami túlságos sűrűn sohasem 
szerepelt a budapesti tárlatokon. Valahányszor 
azonban megjelent a nyilvánosság előtt, mindig 
az igazi műértők figyelme irányult rá. E hosz-
szú évek alatt Thorma ott élt, azon a vidéken. 
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amelynek meleg színeiből, levegőjéből, sejtel-
mes hangulataiból táplálkozik művészete is, s 
amely modern pikturánk kialakulásában tör té-
neti jelentőségű ; Nagybányán. Thorma most új 
erővel lépett ki ebből a nagybányai tartózko-
dásból. Számra nézve ez a friss kollekció, amit 
küldött, nem volt nagy, de T h o r m a sajátos kva-
litásait reprezentálta, amelyek Thorma J á n o s n a k 
külön helyet adnak mestereink sorában. A nagy-
bányai rét üde levegője ült e képeken, a te r -
mészetfestés magyar zamata . Tornyai J á n o s 
sem sűrűn látott vendég a fővárosi kiállításo-
kon. Az Ernst-Múzeumba egy nagyobb gyűj-
teményt küldött, figurális dolgokat és t á jképe-
ket, végső leegyszerűsítésével a tónusoknak s 
a színek oly erejével, amelyek mögött robusz-
tus temperamentumot érzünk. Pólya Tibor egész 
sor grafikai lapot állított ki, valamint fes tmé-
nyeket, amelyeken a fiatal művész jellemző 

karakter-érzéke, humora, élénk szín-fogékony-
sága nyilvánult s Biró Mihály, a budapesti pla-
kátnak e szinte «hors concours»-embere, raj-
zokat, litográfiákat, amelyek a katonai szolgá-
latot teljesítő művész harctéri élményeit adták 
elö. Meg kell említenünk még, mint a kiállítás 
iparművészeti tárgyait, K. Molnár Sári biblikus 
kompozíciókkal ható cserépfestményeit . 

Május 1-én nyílt meg a Szent György-céh 
aukció-kiállítása, maga a XXXV. művészeti 
aukció pedig 5-én kezdődött s három napon 
át tartott. Az aukció ezúttal a rendesnél na-
gyobb keretekben mozgott, több mint ezer tár-
gyat ölelt föl. Túlnyomó része abból a magán-
gyűjteményből került ki, amelyet a katalógus 
«egy magyar esztétikusa magángyűj teményének 
mond s amelynek egyéb részeit a Céh előző 
aukciókon bocsátott a vásárló közönség rendel-
kezésére. Ezúttal a kollekció egyaránt tartal-
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mázott históriai és művészi becscsel bíró tár-
gyakat. így XVI—-XVIII. századból való éksze-
reket. zománc- és ezüstholmikat, miniatűröket, 
kéziratokat, régi könyveket, történelmi vonat-
kozású iparművészeti tárgyakat (domborművek, 
serlegek, kerámiái dolgok), fegyvereket . Az olaj-
festmények közt volt egy csomó ((ismeretlen 
festőo, Keszler Józsefnek egy «Krisztus a ke-
resztfán)) c. képe, Pataky László négy olajfest-
ménye (oFütyül a szél Késmárk felett», «Te 
vagy a legény Tyukodi paj tás*, ((Egervár 
ostroma», «Öreg kuruc»), Klaud cErzsébet ki-
rályné lóháton» c. képe, a grafikai művek 
akvarellek, rajzok, metszetek, litográfiák) sorá-

ban Keleti Gusztáv «A népfölkelő búcsúpohara » 
c. vízfestménye, Vágó Pál, Vesztróczy Manó toil-
rajzai, különböző időből való metszetek nyoma-
tai. a régibb mesterek műveként Alma Tadema. 
Corot, Courbet, Devedeux, Dupré, Laucret, Law-
rencs, Miilet egy-egy képét említette a kataló-

gus, ezek közül azonban legtöbbnek hi telessé-
géhez véleményünk szerint kétség fért. Aukció 
alá kerültek még oly fémtárgyak is, amelyek 
az Országos Hadsegélyző Bizottság ((Fémet a 
hadseregnek)) akciója folyamán összegyűlt 
anyagból valók s mint művészeti, történelmi és 
kulturális becscsel bírók, katonai célra nem 
használódtak fel. 

Május 5-én nyilt meg a Nemzeti Szalon ta-
vaszi tárlata, amelynek keretében Kemény Nán-
dor és Bardócz Árpád külön gyűjteménnyel 
mutatkoztak be. A tárlat népes volt, több mint 
másfélszáz résztvevő szerepelt majdnem ötszáz 
művel, J o b b á r a a fiatal művésznemzedék ne-
veivel találkozhatott a közönség, köztük sok 
festőnővel is, ami egyébként a háborús évek-
ben a monstre-tárlatoknak rendes jelensége. 
A tárlat anyagából, művészi fajsúly dolgában, 
különösképen Uitz Béla kompozíciós rajzait 
találtuk kiemelendőnek, amelyeken egy erőtel-
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jes temperamentum forma-kereső problémák-
kal viaskodik, valamint Beron Gyula naturalista 
ízű. finoman előadott ceruzarajzait . W. Gyenes 
Gittát kisebb kollekciója (stilizált, dekoratív ízű 
arcképek, aktok) minden eddigi bemutatkozá-
sánál komolyabban és éret tebben képviselte s 
figyelemreméltó munkákról olvastuk le Haranghy 

.Jenő; Káro-ly- Ernő,-Kö*mendy Frimm Erzsi, Sz i -
•geti. Jenő. Teplánszky - Sándor .-Záhonyi Géza, 
Gulácsy Lajos, .Szamosi- Soós Vilmos neveit . 
A-régebbi kiállítók;gárdája Endrey Sándor, Ke-
ményfi Jenő . Beszédes- László, Erdőssy Béla 
néhány műve- révén-vo l t jelen. 

Kemény Nándor aki egész gyűjteményt mu-
tatott be, nem új név. A közönség évek óta 
más~-táplatoko-t>,- a -Műcsarnokban is sűrűn talál-

kozhatott nevével. Keményt a piktúra a jogi 
pályától hódította el. ahol pedig már a dokto-
rátust is megszerezte. Eleinte a Mintarajzisko-
lában Szinyei-Merse és Zemplényi növendéke 
volt. állami ösztöndíjat kapot t , majd München-
ben és Párisban folytatott tanulmányokat. Mün-
chenben a lkalma nyilt egy kiállítás rendezésére 
is. Az itt töltött évek. művészeti tanulmányok 
hagytak leginkább nyomot festészetén. Mostani 
gyűjteménye a maga teljességében mutatta meg 
eddigi, képességeit . Főleg figurális témák vonzzák, 

genre-szerű dolgok, amelyeknek felfogásában 
akadémikus hagyományokat követ. Szolid, biz-
tos tudású művész, képeinek a szigorú rajz az 
erőssége. Bardócz Árpád vízfestményeket és 
színes rajzokat állított ki. Bardócz csaknem a 
háború eleje óta teljesít katonai szolgálatot, 
munkáinak egy része a fronton szerzett benyo-

.mások, grafikai följegyzések eredménye. Bar-

.dócz fejlett kézségü rajzoló, egy sor lapján 
f«Toporoutz» c. ciklus] bravúrosan rögzített meg 
pillanatnyi tömegmozgásokat. 

A Szépművészet: Múzeumban május 24-én 
nyilt meg az új szerzemények kiállítása. A mú-
zeum azt az anyagot mutat ta be, amellyel az 
elmúlt három esztendő alat t gyarapodott, rész-
ben vásárlás, részben magánosok adományozása 
folytán. Mint a kiállítás katalógusának előszavá-
ban írta e közintézmény igazgatója: <Az a 
szándékunk hogy ezentúl rendszerré tesszük az 
új szerzeményeknek külön kiállítását s így időn-
kint világosan áttekinthető képet adunk a mú-
zeum gyűjtő tevékenységéről. Azt reméljük, hogy 
ezzel elevenebbé és. bensőbbé tesszük az inté-
zetnek a közönséggel való kapcsolatát. Csak 
az időközök lesznek majd rövidebbek, amelyek-
ben a szerzemények bemutatása történik. A je-
len kiállítást külső. körülmények miatt kellett 
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mostanig halasztani. így talán több is "lett va-
lamivel, mint egy csoport képnek és szobornak 
összeállí tása: nagyjában beszámol a múzeym 
gyűjtésének irányáról. «Az a több termet betöltő, 
anyag, amelyet a múzeum így közszemlére tett. 
a .közönség- állandó, méltán megérdemelt;-érdek;-
lődésével találkozott. .Valóban demonstratíve 
számolt be arról, hogy ez az annyira fontos 
szerepre hivatott intézet mily irányban igyek-
szik betölteni hivatását, illetve egyben bemutat-
kozása volt annak az új rezsimnek, amely dr. 
Petrovics Elek revéhez fűződik. 

Ez az ú j rezsim három évvel ezelőtt kezdő-
dött. tehát abban az időpontban, amikor a mai 
világkatasztrófa kitört. Ha erre gondolunk, senki 
sem mondhatja, hogy a Petrovics-rezsim indu-
lása kedvező körülmények közt történt. Vala-
mint ugyancsak nem nevezhető a gyűjtés, a 
múzeumi adminisztráció szempontjából könnyű-
nek és irigylendőnek az az állapot sem, amely 
később következett, a háború ránk nézve sze-
rencsés második és harmadik évében, s ma is 
tart. Eltekintve most attól a depressziótól, 
amely akkor vett erőt a magyar élet egész 
területén, amikor a félelmetesen felvonuló orosz 
hadsereg először közeledett Magyarország felé 
s állt a Kárpá tokban: a múzeumnak többféle 

nehézséggel kellett és kell megküzdenie. Ilyeji 
_ mindenekelőtt a pénz vásárló erejének csök-

kenése s ezzel szemben a múzeum kötött 
b.udget-je. Ilyen az a tény, hogy a nemzetközi 
piac nagy részétől el vagyunk vágva, éppen 
azoktól az országoJUóJ,- amelyek; a. .műtárgy-
forgalpm tekintetében , legjelentősebbek, vala-
mint hogy a múzeum ugyancsak erős konkur-
renciát kapott a magánvásárlóknak abban a 
versenyében, ami a háború gazdasági konjunk-
túrái következtében fölötte megnőtt. Hogy mind r 

azonáltal a múzeum három év alatt oly ered-
ményt tudott felmutatni; mint aminőt-az . új 
szerzemények kiállításán lá t tunk: az a volt 
kultuszminiszternek Jankovich Bélának is kö-
szönhető, aki az új igazgató keze alá bocsá-
tot ta a vásárláshoz szükséges összegeket, vala-
mint magánosoknak, műgyűjtőknek, akik meg-
lepő mértékben gazdagították ajándékozásaik-
kal az intézményt. Mindez azonban szorosan 
összefügg az új rezsim szellemével, mindazzal, 
amit az igazgató egyéni tulajdonságai jelen-
tenek. 

Az új szerzemények alapján, nagyjából- a 
múzeum gyűjtő-tevékenységét oiyképen jelöl-
hetjük meg. hogy a magyar művészet múltját 
minden irányban akar ja kiépíteni. Szempon t j a 
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az, hogy aki e múltban szerepet játszott, még 
ha ez a szerep szerény volt i s : helyet kapjon 
a múzeum falai közt, az őt jellemző munká-
val. Irányra, iskolára, festői állásfoglalásra való 
tekintet nélkül tehát a mult minden magyar 
érdekének felkutatása a cél. Ennek a meg-
valósítása véleményünk szerint, a múzeum 
igazgatói székéből új programmként hangzik. 
Aki ugyanis végignézi az intézet magyar anya-
gát, konstatálni fogja, hogy idáig sok tekintet-
ben ürességek tátongtak s bizonyos irányban a 
külföldi tanulmányozó a magyar művészet fejlő-
déséről hiányos képet kapott. Nemcsak súlyos 
egyéniségek nem voltak kellőkép képviselve, 
szerepükhöz és érdemükhöz méltóan, hanem 
ez a gyér képviselet vagy tel jes hiányosság 
egész stílust, egész korszakot ért, például 
Hollósyt és körét. Mostani szerzeményeivel, a 
múzeum, ha még korántsem végezhetett el 
mindent, azért kétségkívül jelentős pótlást csinált. 

Nem áll másképen a helyzet a modern 
külföldi művészet szempontjából sem. Modern 

külföldi kép van ugyan már meglehetős szám-
mal a múzeumban, de egészen a legutóbbi 
évekig inkább csak a középrendű szinvonalat 
láthattuk s azoktól a mesterektől, nagy franciák-
tól semmit , akik akár mint kezdeményezők, 
akár mint egy fejlődést betetőzök, az egész 
európai művészetre kiható fontosságúak. Az első 
Corot, az első Delacroix, Chasserieau, Manet,. 
Monet, Cezanne-kép, az első Maillol-szobor 
most jelent meg a múzeum gyűjteményében, 
A múzeum programmja itt, helyesen, csupán 
oly művek vásárlása, amelyeknek szerzőihez 
egyetemes jelentőségük révén, minden kultur-
népnek többé-kevésbbé köze van. Ugyanez a 
szempont a régi művészetnél is. 

Az öt termet betöltő anyagnak csak leltár-
szerű képét adjuk, ha megemlítjük, hogy a 
magyar művek sora még a XVIII. században 
álló Donát J á n o s női arcképével kezdődött. 
A XIX. század első évtizedének és közepének, 
az u. n. úttörő időnek művészei közül a követ-
kezőktől szerezhetett meg egy-két munkát 
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újabban a m ú z e u m : Melegh Gábor, Schimon 
Ferdinánd, Borsos József, Brocky Károly, id. 
Markó Károly, Brodszky Sándor, Barabás Mik-
lós. Kugler Pál Ferenc. Alexy Károly, majd a 
valamivel későbbi fejlődésből Valentiny J á n o s -
tól, Dósa Gézától, Than Mórtól, Grimm Rezső-
től, Madarász Viktortól, W a g n e r Sándortól. 
Külön termet töltöttek meg Székely Bertalan 
újonnan vásárolt és adományként kapott müvei, 
tá jképek, arcképek, a «Léda» c. kompozíció 
négy változata, az «V. László és Cillei» váz-
lata, tanulmányok. A müncheni és párisi hatás 
korszakát, a magyar genre-t. a naturalista meg-
mozdulást s már a mai napokig nyúló fejlő-
dést a következő művészek munkái jelentik az 
új szerzemények so rában : Mészöly Géza, Böhm 
Pál, Bihari Sándor, Roskovics Ignác, Deák 
Ebner Lajos, Paál László (két tá jkép) , Baditz 
Ottó, Gyárfás J e n ő , Vágó Pál. Munkácsy Mi-

hály («Párisi interieur», «Tájkép tóval», tanul-
mány a «Zálogház»-hoz és a «Siralomház»-hoz, 
a «Golgotha» vázlata, a bécsi művészettörté-
neti múzeum menyezetképének egy vázlata), 
Szinyei-Merse Pál («Labdarózsa», «Lila arckép», 
a «Rococo», «Majális», «Szerelmesek», «Atelier» 
c. vázlatok), Hollósy Simon («Az ország bajai», 
«Tengerihántás», «Nó'i arckép»), Paczka Ferenc, 
Knopp Imre, Jendrássik J enő , Kacziány Ödön, 
báró Mednyánszky László, Garay Ákos, Réti 
István, Ferenczy Károly. Iványi-Grünwald Béla. 
Rippl-Rónai József, Lechner J . Ödön, báró 
Hatvany Ferenc . Az említett francia mestere-
ken kívül, a modern külföldi művészetet kép-
viselik még Max Liberman, Hugó Lederer, a 
XV. század első feléből pedig M. M. Daffinger-
től és J e a n Baptiste Isabeytől szerzett minia-
tűröket a múzeum. 

A régi művészet terén, a múzeum megkezdte 
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olasz reneszánsz-művekben máskülönben gazdag 
plasztikai anyagának kiegészítését, a m a -
gyarországi és német _ szobrászat múl t jának 
több jellegzetes termékével. A régi anyagban 
oly művészek neveivel találkoztunk az új szer-
zemények közt, mint Giovanni Minelli di Bárdi, 
jácöpo • Tatt i il Sánsovino, Moderno, Luca 
della- Robbia. Adrién Isenbraut, Gaudenzio Fer -
rari, Marco Marziále, Bastiano Mainardi, Alles-
sáridro Magnasco. J a n Lys stb. A három évi 
gyarapodást egyébként nem merítette ki telje-
sen a kiállítás, tnert a múzeum ezúttal mel-
lőzte az időközi kiállításokon szerzett műveket 
s nem te t te közszemlére az antik szobrászati 
és grafikai szerzeményeket sem. Végül meg 
kell emlékeznünk azokról a magánosokról is, 
akik ideális gondolkodástól hajtva követésre 
méltóan járultak' hozzá adományozásaikkal a 
múzeum e gazdagodásához: Nobilis névsoruk : 
Lándor Tivadar (a Székely-hagyaték a jándéko-
zója), id. dr. Szivák Imre, báró Hatvany Fe-
renc, gróf Zichy Leona, Faragó Ödön, Dósa 
Emma, Wol fner Gyula, Déri Frigyes, dr. Pol-
litzer Gyula, Detoma Alfonz, Kőnek Ida. Alpár 
Ignác, Szmrecsányi Ödönné. Nemes Marcell, 

Csetei báró Herzog Mór Lipót, özv. Heinrich. 
Alajcsné, Rosenberg Gyula, báró Harkányi 
Frigyes, A. S. Drey (München), Múzeumbarátok 
Egyesülete, Sátori L. (Bécs), Julius Böhler 
(München), Petrovics Elek, gróf Erdődy Imréné. 

Június 2-án a Nemzeti Szalon ismét meg-
nyitotta termeit fiatal művészek egy csoport-
jának, amelynek tagjai Csorba Géza szobrász.. 
Diner-Dénes Rezső, Dobrovics Péter , Erős 
Andor, Kmetty János , N e m e s Lampérth József 
és Schönberger Armand festők. Közülük Erős 
Andor nincs már az élők sorában, korai ei-
húnyta határozott vesztesége művészetünknek, 
kiállított művei egyben hagyatéki kiállítást is 
jelentenek. A többi művész, a katalógus elő-
szava szerint, e kiállítással egyúttal program-
mot is ad, amelynek veleje, végső célja, egy 
új akadémia megalapítása még pedig azokon 
az alapokon, amelyeket a kubizmus hangsúlyo-
zott a legerélyesebben. Szerintök «az új aka-
démiára való lehetőség nem volt meg a futu-
rizmusban, lévén az eminenter irodalmi á l l á s -
pont, főcélja a folytonosság; sem az expressio-
nizmus zeneiségében, az ő reinkarnált formái-
val. Mindkét irány híj jávai volt a képzőművé--
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szet alaptörvényeinek.)) Vágyuk egy nagy mo-
numentális művészet. Hogy mennyi válhatik e 
vágyakból egykor valóra, azt a művészettudo-
mány. amelynek nincs módjában jósolni, ne.m 
állapíthatja meg. A művészet barátai azonban 
konstatálhatták, hogy a kiállítás derekas tehet-
ségeknek volt találkozóhelye s az igazi tehet -
ség minden a priori teória nélkül vagy ily teó-
ria ellenére is eleven kezdőerejével megtöri az 
utat a maga számára. A fő, hogy dolgoznak, 
mert hiszen végre is minden művészeti irány 
sorsa munkaköbzen dől el. 

A Szépművészet i Muzeumban julius közepén 
kiállítás nyilt meg. amely a grafikai osztály 
XXIV. kiállítása volt. A muzeum most azokat 
az új szerzeményeket muta t ta be, illetve ama 
rajzoknak első sorozatát, amellyel a grafikai 
anyag gyarapodott a háborús évek alatt. A be-
mutatott anyag százötvenhárom darabból állt. 
túlnyomó részét németalföldi mesterek rajzai 
jelentették, s mellettük olasz, délnémet, f rancia 
régi mesterek különböző technikával — toll, 
ecset, kréta — készült rajzait láthattuk. A vál-
tozatos, sok darabjában fölötte értékes gyűj-
teményből a következő neveket említjük m e g : 

Tintoretto, Abraham Bloemaert, id. Jan Brue-
ghei, Guido Reni, Giovan Francesco Borbieri 
il Guercino, Anthonis van Dyck, Jan van Goyen, 
Philips Wouwermann, J a c o b van Ruisdael, Wil-
lem van de Velde, J e a n Antoine Wat t eau . 
Paul Tróger. Anton Franz Maulpertsch. J a c o b 
van der Ulft, Domenico Tiepolo, J e a n Honoré 
Fragonard. Dániel Chodoviecki, Angelika Kauf-
mann, J a c o b ds Wit, J a n van Huysum stb. 
A kiállítást dr. Meller Simon igazgató-őr ren-
dezte. 

Az idei művészeti szezont az Ernst-múzeum 
nyitotta meg szeptember 15-én. Kiállításán be-
mutatott egy sor rajzot és képet, amelyeken 
magyar művészek a koronázás egy-egy törté-
nelmi jelenetének művészi megoldásával foglal-
koztak, a koronázás napjának néhány jellemző 
momentumát adták vissza. E képek közül Iványi 
Grünwald Béla három vászna (Kardvágás 1. és 
II., Udvari bál) nagyobb kompozíció tervvázlata 
volt. Kívüle a következő művészek állították ki 
műveiket : Darvassy István, Jávor Pál, Kacziány 
Ödön, Kernstok Károly, Rippl-Rónai József, 
Zádor Pál, valamint Bató József és Hermann 
Lipót, akik koronázási rajzaikat mutat ták be. 
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Két termet töltöttek meg Koszta József művei, 
akit a napisajtó szinte ünnepelt, valósággal fel-
fedezett. A magyarázata ennek kétségkívül az 
is. hogy Koszta, bár időnkint meg-megjelent a 
Műcsarnok tár la tain: ennyire impozáns módon, 
művészi képességeit minden oldalról ennyire 
megvilágító, nagyszabású gyűjteménnyel még 
nem szerepelt. Inkább szerény, egy-két műre 
szorítkozó kiállítója volt ő a tár latoknak, mint 
a föltűnést akár erőszakos módon is kiverekedő 
szereplő. Az avatottabb, a jobb szemű közön-
ségnek nem egyszer magára vonta figyelmét, 
akik látták és igazán észre is ve t ték egy-egy 
művét, oly festőt ismertek benne, aki haj tha-
tatlan, makacs erővel keresi a maga megnyi-
latkozásának formáit s olcsó sikerért a tömeg-
ízlésnek nem tesz engedményeket . Viszont nem 

egyszer aztán évek is elmultak, míg a kataló-
gusban ismét szerepelt egy, legfeljebb két fest-
mény Koszta József nevével. így történt, hogy 
a napisajtó most úgy írt róla, mintha nem lett 
volna mögötte több mint ötven esztendő, oly 
napokkal, amelyek küszködésekben épen eléggé 
gazdagok. Művészeti eseményszámba m e n t 
Koszta József gyűjteménye, a spontán elisme-
rés fogta körül alakját . Viszont az is igaz s ez 
a második magyarázat már magukban a mű-
vekben rejlik, benső értékükben, hogy Koszta 
még pár év előtt is nem volt az, aki ma, eny-
nyire kész, ennyire szuverén és egyéni a maga 
mondanivalóiban. Az egészséges festői ösztön 
misztikus erővel jelenik meg Koszta képein, az 
éles fény-ellentétekben, a sötétre hangolt, de 
meleg, szinte égő tónusokban. A kiállítás m á -
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sik résztvevője Zombory Lajos volt, a szolnoki 
művésztelep tagja, aki egy teremre való kol-
lekciót küldött. Oly müveket, amelyek őt spe-
cialistává a v a t j á k : ma «hors concourss állat-
festővé. Ilyfajta művein első sorban a rajz szi-
gorú komolysága ötlik szembe. Stilusa ma ösz-
szefoglalóbb, mint valaha. Ahogyan a magyar 
lovat, az ökröt fest i : ez friss, közvetlen visz-
szaadása az állat-modellnek, amelyet egységben 
lát a körülözönlő levegővel, a tá j színeivel és 
formációjával. A harmadik kollekció André 
Rezsőé volt, aki tudtunkkal most jelent meg 
először a magyar közönség előtt. A világháború 
sodorta haza, eddig külfüldön élt. Münchenben 
fejlődött, amelynek hatása konstatálható is mun-
káin. Színfelfogásán gyöngéd, bizonyos feminin 
jelleg érződik. Vegyesen állított ki figurális dol-
gokat és tá jképeket . 

Szeptember 14-én nyílt meg a Nemzeti Sza-

lonban egy csoportkiállítás, amely Pap Henrik 
művészeti hagyatékát, Gimes Lajos, Harmos Ká-
roly és Csabai Uy Géza műveit foglalta magá-
ban. Pap Henrik hagyatéka száz darabból állt. 
vegyesen olajfestményekből, pasztellek, toll- és 
szénrajzokból. Főleg a grafikai anyag, az akt -
tanulmányok és kompozíció-töredékek sora 
idézte föl jelentősen e tragikus körülmények 
közt elhalt festő rokonszenves talentumát. Ki-
tűnően megalapozott formatudásra mutattak rá 
ezek a rajzok, a kéz oly könnyűségére, amely 
egy-egy mozdulat formai nehézségeit szinte 
virtuóz módon győzte. A festmények azonban 
egyaránt mutat ták meg, hogy P a p Henrik mily 
figyelemreméltó kvalitásokkal indult s később, 
sajnos, mivé hanyatlott. Néhány figurális tanul-
mány a java erejében hozta elénk Pap Henri -
ket, aki annakidején genre-szerű kompozíciók-
kal tette nevét ismertté és becsültté. A más ik 
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három festő a fiatal művésznemzedék embere 
s mindhárman katonai szolgálatot teljesítenek. 
Gimes La jos gyűj teményének motívumain m e g 
is látszott ez : legtöbb képén rajta volt a f ront 
jegye. Fr issen előadott, élénk színérzékre valló 
temperákat é s vízfestményeket állított ki. Csa -
bai Uy Géza architekturális jelenségek felé for-
dul különös érdeklődéssel. Gyűjteményében egész 
ciklusra való anyagot találtunk, Pozsony vá ros 
egy-egy jellemző, érdekes részletének fe l tünte-
tésével. H a r m o s Károly száz darabból álló kol-
lekciót muta to t t be, a legkülönbözőbb grafikai 
eszközökkel dolgozik s főleg fantasztikus, de-
koratív Ízű rajzai árulták el figyelemreméltó 
képességeit, az illusztrációra való rátermettségét . 

A «Ma» irodalmi és képzőművészeti folyó-
irat Visegrádi-utca 15. sz. alatti helyiségében 
Máttis-Teutsch János müveiből rendezett ki-
állítást, amely október 14-én nyílt meg. Mátt is-
Teutsch Brassóban élő, szász eredetű ember . 
Törekvése a német expressionistákéval rokon. 
Olajjal, akvarellel festett képeket és l inóleum-
metszeteket mutatott be. Míg metszetei a 
linóleum anyagá t stílszerűen éreztetik: o la j -

képein ez a materiális jelleg elsikkad. Valami 
feminin, ideges vonás érződik munkáiból, amelyek 
teljességgel absztraháló képzelet termékei. Nem 
egyszer szinte változtatás nélkül lehetne appli-
kálni őket például szőnyegszövő-célokra. 

Az Iparművészeti Muzeum október hó folya-
mán muta t t a be azt a gyűjteményt, amelyet 
Sigerus Emiltől vásárolt meg. Sigerus a régebbi 
gyűjtőgárda tagja, aki Erdély keleti részén 
kutatott jellegzetes, muzeális értékkel biró ipar-
művészeti tárgyak után. Főkén t XVIII.—XIX. 
századbeli bútorokat, erdélyi és habán fazekas-
ipari termékeket , fémtárgyakat , erdélyi szőnye-
geket, órákat , kisázsiai fayence-okat, bieder-
meyer-kori poharakat stb. találtunk gyűj temé-
nyében, amelynek nem egy darabjával az Ipar-
művészeti Muzeum jelentősen gyarapodott. 

A Szent György-céh október 21-én rendezte 
XXXVII. művészeti aukcióját s megelőzőleg 
négy napon át az aukció-kiállítás mellett még 
Tardos Taussig Ármin grafikai műveit tekint-
hette meg a közönség. Mintegy ötven lapot, 
eredeti rézkarcokat, mezzotintot, ceruzarajzo-
kat állított ki Tardos, aki Szegeden él, a mű-
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vészettel amatőr módon foglalkozik, foglalko-
zásra államvasuti mérnök. Lapjai technika, 
előadásbeli érdekesség és fejlettség dolgában 
mindenesetre fölötte állnak annak, amit a szo-
kott dilettáns színvonal jelent. Az aukció-kiállítás 
gerince néhai Kerner Jusztin hagyatéka volt. 
amelyben kisebb képeken, rajzokon Szamosi 
Elek, Zichy Mihály, Nádler Róbert, Vastagh 
György, Iványi-Grünwald Béla. Margittay Tiha-
mér, Olgyai Viktor stb. nevei szerepeltek. 
Ezenkívül az aukció iparművészeti tárgyai közt 
láttunk egy ötvenhárom darabból álló herendi 
porcellán-készletet, valamint egyébb magyar 
fayence-okat, miniatűröket stb. 

Október 21-én nyilt meg az Ernst-muzeum-
ban Kernstok Károly gyűj teményes kiállítása. Jó 
néhány éve annak, hogy a közönség Kernstok-
képeket láthatott a Művészházban, még a háború 
előtt. Azóta Kernstok Nyergesujfalura vonult, 
s onnan egyetlen képet sem küldött kiállításra, 
hogy elárulja vele, vájjon miféle feladatok fog-
lalkoztatják. Most kitűnt, hogy ez az edmult 
három-négy esztendő Nyergesujfalun, a művész 
céljaiban és stílusában erős átalakulást hozott. 
A kiállítás meglepetés volt azok számára, akik 

a művész előbbi munkára élénken emlékeznek, 
valamint azokon a vitákra, heves művészeti 
harcokra, amelyek az esztetikai irodalomban 
folytak e képek körül, a «Nyolcak» más tag-
jainak munkáival egyetemben. A meglepetés az, 
hogy Kernstok egész sor képpel állt elő. ame-
lyeknek a spekulációs kép-alakításhoz, a forma 
és tér problémára épült, komponáló és stilizáló 
festészethez nincs közük. Kernstok nemcsak 
tanulmányozta a természete t , amit eze.ott is 
megtett, hogy aztán szabadon éljen vele, hogy 
fantáziája s a maga kép-szerkesztő szempontjai 
szerint felhasználja. Most a cél is egyenest a 
természeti jelenségek visszaadása volt. A natu-
ralista Kernstok jelent meg az Ernst-muzeum-
ban. még pedig «ismét» a naturalista, mert egy-
szer már foglalkoztatták hasonló művészi fel-
adatok, fejlődésének első korszakában. Ily 
irányú régi és mostani képei közt. stilus dol-
gában természetesen e rős a különbség. Ezek a 
nyergesujfalusi levegőben fogant képek azonban 
nem jelentik azt, hogy a művész előző periódu-
sának most már nincs folytatása, hogy annak 
merő tagadásaként fordult volna a valóság-
festéshez. A kiállítás egyéb darabjai kézen-
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fekvően cáfolták ezt : üvegablakhoz, mozaikhoz 
szolgáló dekoratív tervei. Itt is némi változás 
történt Kernstok művészetében, aktjaiból pél-
dául hiányzik a formák barokk ízű fokozása, 
a konstrukció sem azzal a szigorúsággal hang-
súlyozódik mint azelőtt, — de e munkák arra 
vallanak, hogy Kernstokot korai volna egy-
szerűen naturalistává skatulyázni, sőt hogy kár 
is volna, ha a kompozícióra való rátermett-
sége a festészetében előállt fordulat miatt szen-
vedne. Az Ernst-muzeum e kiállításán még 
Ligeti Miklós is résztvett, t izenegy szobor-
művel (köztük Horthy Miklós, a Novara hősének 
s Hötzendorfi Konrádnak portraitja), valamint 
Lukatsovits Ily iparművészeti holmikkal. 

A grafikai osztály XXV. kiállítása október 
27-én nyilt meg a Szépművészet i Muzeumban. 
Ezúttal báró Podmaniczky László grafikai gyűj-
teményét mutat ta be a muzeum, amely száz-

hatvanhét lapból (metszet, rajz, litografia) áll. 
Báró Podmaniczky László a mult század első 
felének volt finom ízlésű gyűjtője. Kollekcióját 
egyik leszármazója , báró Podmaniczky Gézáné 
a jándékozta a muzeumnak. Legértékesebb da-
rabjai az angol mesterek képei után készült 
mezzotintok, amelyekkel a muzeum mezzotinto-
anyaga most már valóban impozánssá épült ki. 
A gyűjteményben néhány ismeretlen németalföldi 
művész rajzát láttuk, Markó Károly hat guache-
ját, kőnyomatokat (Denon. Barabás, Kriehuber, 
Lieder), a biedermeyer-kori s i lhouettekivágásokat . 
A kiállítást dr. Hoffman Edith rendezte. 

Tíz esztendeje annak, hogy fiatal művészek. 
Szablya Frischauf Ferenc körül csoportosulva, 
művészetért lelkesedő laikusokkal egyetemben, 
megalakították a «Kéve» c. egyesületet. Ez a 
hely itt most nem alkalmas arra, hogy retro-
spektive ismertessük az egyesület elmúlt tíz 
évét, de annyi kétségtelen, s erre röviden rá 
kell mutatnunk, hogy az a szerény hajtás, ami 
nem épen gondoktól és küzdelmektől m e n t e s 
indulásakor volt a «Kéve» : ma a dús te re -
bélyesedés út ján van. Annak, hogy a «Kéve» 
idáig juthatott, a szívós ki tar tás a kulcsa, az -
tán az a józanul megalapozott, szolid munka , 
amely számolt a rendelkezésre álló eszközök-
kel, nem tűzöt t ki erőn felül álló célokat s in-
kább csöndben hallgatott, semmint a fe l tűnés t 
hajszoló rek lám kétes fegyveréhez nyúlt volna. 
A művészi e redmény természetesen a «Kéve» 
művésztagjainak képességein fordult, e lőrenézé-
sükön, bár tör te tés nélküli, de nem csüggedt 
ambíciójukon, — abban azonban, hogy a «Kéve» 
ma komoly tényező művészi egyesületeink so-
rában, je lentős része van Szablya Jánosnak , 
Szablya nem művész, de lelkes embere a mű-
vészetnek, aki a lefolyt tíz év alatt éber ő r szem-
ként állt a «Kéve» ügyeinek adminisztratív in-
tézésénél. Hogy nem kényelmes polgári hivatása 
mellett az időt és energiát ehhez honnan 
ve t te : ez lehet kérdés, de tény, hogy sem az 
idő nem volt kevés, sem az energia je len ték-
telen. amit a «Kéve» dolgaira fordított, mer t 
másként ez az egyesület nem tarthatna ott, 
ahol ma tart, jóllehet az ál lam segítségét ép 
úgy nem vet te igénybe, mint előkelő nevek, 
társadalmilag reprezentáló egyének támogatását -

Tíz esztendős fennállását a mostani kiállí-
tás rendezésével ünnepelte meg a «Kéve» , 
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amely a Nemzeti Szalon e célra át-
alakított termében november 4-én nyílt 
meg. A kiállításon több mint három-
száz művel vett részt az egyesület 
tizennégy művésztagja, akik közül egy 
— Szőri József — posthumus képekkel 
volt jelen: még a háború elején halt 
hősi halált az uzsoki szorosban. Négy 
esztendős munkásság eredményeit mu-
tatták be a «Kéve» művészei, akik 
még mindig a fialal gárdához számí-
tanak, sőt a két új t a g : Bokros Bir-
man Dezső és Haranghy J e n ő jóformán 
most indulnak biztató jövő felé. A ki-
állítás majd mindegyik résztvevőnek 
erős fejlődéséről tanúskodott, bár kö-
zülük Remsey J e n ő és Remsey Zoltán, 
Lénárd Róbert, Tichy Gyula és Tichy 
Kálmán, Bokros Birman Dezső katonai 
szolgálatot teljesítenek. Mint annak ide-
jén a «Kéve» nem kötött művészi 
programm alapján a lakul t : most is igen 
különböző törekvések, elütő stílusok 
kerültek együvé az egyesület kiállításán, 
kezdve a naturalista felfogású Benk-
hard Ágost és Lénárd Róbert művei-
től, a valóság formáit és színeit át-
alakító és újraköltő Remsey-testvérek 
erősen dekoratív művészetéig. Az eddig 
említet teken kívül még a következők 
vet tek részt a «Kéve» tizedik kiállí-
tásán : Kövesházi Elza, Konstantin Frida, Loh-
wag Ernesztin, Mihály Rudolf, Tóthváradi Kornis 
Elemérné (csipkék). 

Az Eggenberger-műkereskedés kecskeméti-
utcai szalonjában november 5-től kezdve Udvary 
Géza festményeit tekinthette meg a közönség. 
Udvary Géza a Műcsarnok gyakori, fölötte ismert 
kiállítója. Kollekciójában több képre a Műcsar-
nokból emlékszünk, de régebbi dátumú művein 
kívül bőven voltak új festmények is. Mint-
egy száz kisebb-nagyobb képét mutat ta be az 
Eggenberger-műkereskedés helyiségeiben, köz-
tük egész sor a művész legjobb kvalitásait 
egyesí tet te («Arcképem». «Anya fiával» stb.). 

«A Műterem» névvel új kiállítási helyiség 
nyílt meg a Kossuth Lajos-utca sarkán lévó' 
Cziráky-palota első emeletén, azokban a ter-
mekben, ahol éveken át a Nemzeti Szalon 
rendezte tárlatait. A megnyitó kiállításon novem-

RUDNAY C Y U L A VIZHORDO 

ber 7-én, Szenes Fülöp majdnem kétszáz mű-
ből álló gyűj teményét vitte a közönség elé. 
A gyűjtemény ger ince új kép volt, de tekin-
télyes számmal talál tunk régebbi évekből való 
olajfestményeket , grafikai munkát is. Arcképek 
váltakoztak figurális plein a i r - témákkal , tanul-
mányokkal s úgynevezett szalon-genre-val. Köz-
tük nem egy kép demonstrálta — főleg a ré-
gebbiek — hogy Szenes Fülöp mást is tud, 
ízlésben, felfogásban és előadásban komolyab-
bat annál a «s ikkes» festésnél, amit a nagy-
közönség kíván tőle. s aminek tetszetőségét 
oly hálásan honorálja. A kiállítás katalógusá-
nak előszavában Szenes Fülöp «Önvallomást» 
írt. amit némi biografikus érdekessége miatt 
helyénvalónak tar tunk itt közölni: 

«Huszonkét éve annak, hogy Nagybánya 
neve csendült belé a magyar piktúra ú. n. 
«akadémiai» i rányába. Akkor m é g kevesen 
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AZ OROSZ T Ú L E R Ő T KIRL1BABÁNÁL 

voltunk művészek: kényelmesen elfértünk, a 
csendes nappali m u n k a után, a ió öreg 
«Abbazia» kerekasztala körül. Egy e s t e aztán 
— 1896 tavaszán — megérkezett München-
ből Hollósy Simon és átutazóban Nagy-
bányára, benézett közibénk, tarka nacionáléjú 
tanítványaival, a magyar fővárosba. Az eszme, 
amit hozott új, a programm, amivel érkezett, 
ha tásos vol t : iskola a szabadban. A híres va-
rázsszó : plein-air e l röppent Pesten is. 

Ezen a tavaszon — a Benczúr-mesteriskola 
tagja voltam — fe jez tem éppen be «Sámson 
és Deli las című képemet . Akkor iban nem 
csekély ki tüntetésszámba ment. ha va lak i Ben-
czúr-tanítvány lehe te t t ; megelőzőleg a párisi 
Julien-t arany medál iásan hagytam el — ez is 
volt valami a «hivatalos» eredmények terén, — 
de a plein-air szabad jelszavának va r áz sa oly 
ellenállhatatlan hatást tett rám, hogy se szó, 
se beszéd, másnap már csomagoltam é s elsők 
közt jelentkeztem Nagybányán, Hollósynál, a 
k é r e l e m m e l : engedje, hogy taní tványai közé 
számíthassam m a g a m a t ; hadd á l l í t sam fel 
staffelei-omat a Jókai-dombon és hadd fessek 
modellt plein-airben. Bizony kemény munka 
volt : a könnyen leolvasható biztos kontúro-
kat, a megszokott a te l íer -barnaságokat , most 

a szabad levegő tel jesen más színeivel, elmosó-
dottságával, reflexeivel, kimondhatatlan össz-
benyomásaival, de főleg: gyors változataival 
rögzíteni meg, felcserélni a régi tudást az iz-
ga tó újjal. Konstruktív rajzbeli a lapon, a nyár 
végéig ez is sikerült. Elrejtőzködtem egy csen-
des, falusi ház szőlőleveles t o rnáca mögé, a 
délelőtti napsütésben, és egy ideálisan szép, 
zöldreflexes világításba helyezve modellemet. 
megfestet tem a ((Vesztett boldogsága című 
képemet . A téli kiállításon — egyidőben a 
«Sámson»-nal — ezt is kiállítottam. 

<iAkadémikus»-ból «plein-air»-istává történt 
t ransformációmat nagy siker fogadta. A tárla-
ton a «Vesztett boldogság»-ot a Szépművé-
szeti Muzeum vet te meg, s a kép, ameLy azóta 
több külföldi tár la ton is szerepe l t , többrend-
beli kitüntetést hozott számomra. 

Természe t imádóvá lettem, szenvedélyesen ke-
r e s t e m a színt, a fényhatásokat, a napot. 

Ez az idő volt az általános művészi evo-
lúció korszaka ; gyorsnál gyorsabb egymás-
u tánban következtek az új s a még újabb irá-
nyok. Ennek a fejlődésnek hullámveréseiben 
egy komoly és irányító törekvés vezérel t : ha-
ladni, de nem a divattal, hanem a művészi 
fe j lődés felé. Figyel tem, ku ta t t am: nem térül-
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tem el a természettől. Rájöt tem, hogy oly sok 
még a tanulnivaló, a mindig megbízható nagy ter-
mészet annyi sok, gazdag és soha ki nem apadó 
forrással kínálkozik, hogy csak meríteni kell tudni 
belőle. Átérezni és felfogni — művészileg a lá-
tot takat és aztán : megcsinálni tudni, ez a fő, az 
örök feladat. Itt becsületesen ki kell tartani, 
különben a gyenge elveszti a talajt lába alól, 
inogni fog és felületes divatutánzóvá válik. 

Nem futottam a divattal, kuta t tam tovább, 
komolyan és szívósan. Igyekeztem az értékes 
dekoratív elemet, a színt —• mindent, ami a 
meggyőződésemmel megegyezett — az én natu-
ralizmusom regiszterébe beilleszteni. Hála a 
komoly keresőknek, nagy elégtételemül szolgál 
nékem, látnom, hogy a sok keresést, kísérletezést 
kezdi felváltani a természethez való vissza-
térés tisztultabb és határozottabb vezérelve. 

A forma, a rajz felett egyre szuverénebbül 
tudunk uralkodni, a modelltől egyre inkább 
emancipálódunk, szabadulunk mindentől, ami 
kicsinyes és aprólékos. Aki ezt minél jobban 
tudja, annál tel jesebb lesz a stílusa. Önálló, 
szuverén tudás nélkül azonban lehet bár diva-
tot mimelni, de komoly művészetet soha 1 

Komoly törekvésemben talán sikerült itt-ott 

megtalálnom az igaz utat — aminek a meg-
állapítását őszinte szerénységgel és tisztelettel 
a komoly kri t ika és a műértő közönség judi-
ciumára kell biznom.w 

Az Iparművészeti Muzeumban október 13-án 
az O. M. Iparművészeti Társulat, a M. Ipar-
művészek Testüle te , s a «Kéve» művészegyesü-
let megalakították a Magyar Iparművészek Mun-
kaszövetségét. A Szövetségre, amely 450 .000 
korona alaptőkével indult útnak, nagyon fontos 
szerep vár, mihelyt a háború után ismét meg-
indul az ipari és iparművészeti tárgyak világ-
versenye. Különösképen a magyar iparművé-
szetnek van ebben a versenyben támogatásra 
szüksége, arra, hogy a reális élet vérkeringé-
sébe az eddiginél hatalmasabb eszközökkel be-
kapcsolódjék. Szükség van erre, nem azért, 
mintha a m a g a értékeivel nem tudná meg-
állni ez összehasonlítást, hanem mert a közön-
ségnek még mindig kis része veszi észre s 
honorálja törekvéseit . A most alakult Szövet-
ség legsürgősebb feladatának egy megfelelő 
elárusítóhely felállítását tekinti, amely minden 
érdemes magyar iparművészeti munkát befo-
gad. hogy aztán a közönséghez továbbítsa. 
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ZÁDOR I S T V Á N 

AZ E P E R J E S I SZ. 

MIKLÓS TEMPLOM 

F Ő O L T Á R A 

Anyagbeszerzéssel, előlegekkel, művészi tervek 
felajánlásával akarja támogatni műiparosainkat . 
s be akar ja vonni érvényesülésük körébe a vi-
déket is. Különös tekintet tel van arra, hogy a 
szerényebb közönség is hozzájuthasson az ipar 
művészi jegyében készülő produktumaihoz. A 
Munkaszövetség elnöke Bárczy István lett. 
alelnökök Alpár Ignác. Menyhért Miklós és 
Szablya Ferenc, igazgatósági tagok: Benkha rd t 
Ágost. Borbás Lajos, Faragó Ödön, Györgyi 
Kálmán, Helbing Ferenc , Moiret Ödön, Teles 
Ede, Végh Gyula 

KÁRPÁTY REZSŐ 
Június 17-én meghalt Budapesten régibb 

festőgárdánknak egyik rokonszenves, c sendes 
visszavonultságban dolgozó tagja, Kárpáty Rezső. 

Szepes-Iglón született, 1857 november 1-én, 
ahol atyja malomigazgató volt. Szülei korán 
elhaltak, Kárpáty a középiskolákat Iglón és 
Kassán elvégezvén, a technikai pályára készült 

s így került ki Münchenbe. Ott oly kedvet 
kapott a képzőművészetekhez, hogy 1878-ban 
beiratkozott a Képzőm. Akadémiára, ahol Ben-
czúr, Löfftz és W a g n e r Sándornak volt tanít-
ványa. Benczúr osztályában 1880-ban bronz-
érmet is kapott. Azután Budapestre ment , ahol 
ismét a már hazatelepedett Benczúrnál tanúit. 
1886-ban Párisban végzett plein-air-tanulmányo-
kat, 1887-ben pedig egy időre Szolnokon te-
lepedett le. Attól fogva szorgalmas kiállítója 
lett a Műcsarnoknak s utóbb Budapesten tele-
pedvén le, itt is részben életképeket, főképp 
azonban tájképeket festett . Ezek közül a Szép-
művészeti Múzeum tulajdonává lett a Virágzó 
almafa című, a Fővárosi Múzeumé pedig a Duna-
parti részlet, egy Tanulmányfej és Budapest lát-
képe a Rózsadombról. Fontosabb müvei m é g : A 
vetélytársak, A szomszéd rózsái, a Kukorica-
fosztás c. életképek, s az Őszi lombok, a Nap-
lemente c. tájképek. Az. utóbbi időben József 
főherceg számára is dolgozott. Június I9-én 
helyezték örök nyugalomra a kerepesi temetőben. 
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SILIGAI F E R E N C M E G J Ö T T AZ APA 

ZEMPLÉNYI TIVADAR 

Ez év augusztusában egy érdemes művészün-
ket, Zemplényi Tivadart ragadta el tőlünk a 
halál. Nemcsak mint festő hagyott maradandó 
nyomokat az ő ritka szorgalmas munkássága : 
pedagógiai működése is é rdemes volt s javára 
vált egy sor fiatal festőnknek. 

Zemplényi Tivadarról a «Művészet» számos 
kép reprodukciója kapcsán közölt már tanul-
mányt, amely festői stílusát jellemezte. Most 
csak az a fá jdalmas feladat vár ránk. hogy e 
helyen élete s munkálkodása folyását vázoljuk. 

Zemplényi Tivadar Eperjesen született. 1864 
november 11-én, ahol a tyja szobrász-iparral 
foglalkozott s lehet, hogy úgy a szülei házban 
látott dolgok, mint Eper jesnek különben is 
festőien érdekes részletei keltették benne a 
művészi munkálkodás vágyát. Eperjesen végig-
járta a gimnáziumot s aztán a budapesti 
Mintarajziskolába iratkozott be. ahol két éven 
át Székely Bertalan és Lotz Károly voltak a 

tanárai. De csakhamar kivitte a vágy Mün-
chenbe', amelynek Akadémiá jába 1886-ban lé-
pett be. Itt előbb Hackl, később Löfftz voltak 
a tanárai. Mindkettőnek hatása jó ideig meg-
látszott művészetén : tőlük vett példát a szor-
galmas. legbehatóbb természet tanulmányra, 
amelytől később sem tágított. Egészen neki 
való iskola volt ez, hamar fejlődött benne a 
készsége s már 1888-ban két férfi-akt rajzát 
megvette az Akidémia. egy évvel utóbb pedig 
egy öreg asszonyt ábrázoló festményét vásá-
rolta meg ugyan ez az intézet. Ez sokkal töb-
bet jelentett Zemplényinek az egyszerű iskolai 
kitüntetésnél. Anyagi t ámogatás számba is ment . 
mert ez idő szerint — szegény családból szár-
mazván — sok és nehéz küzdelmet kellett 
vívnia a nélkülözéssel. Szebbnél-szebb bizonyít-
ványokat kapott az Akadémiától , évről-évre 
megismételte a magyar kultuszkormányná! ösz-
töndíjért való folyamodását : mind hiába. Ne-
héz anyagi gondjain olykor német tanárai eny-
hítettek valamelyest s e sorok írója azt is 
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tudja, hogy ily esetekben maga a t aná r vitte 
Zemplényinek valamely festett tanulmányát egy 
műkereskedőhöz, hogy jeles tanítványa számára 
a legegyszerűbb megélhetésre szükséges pár 
márkát megszerezze. A budapesti állandó mel-
lőzés sokszorosan deprimálta s elkeserí tet te, 
szorgalmát azonban nem törte meg. Ez való-
ban mintaszerű volt s meg is lett az eredménye. 
Már 1889-ben kiállította Budapesten első, 
Templomban c. képét (a király tulajdona). Eb-
ben igen gondos természetmegfigyelésen kívül 
még Hackl, Löfftz és Leibl hatása is érezhető 
volt. Löfftz hatása alatt festette meg 1890 
Krisztus holtteste c. képét, ezen is eminens 
festői ha tásokat keresett . Soka t hatot t rá na-
turalista törekvéseinek megerősödésében a ma-
gyarok a m a kis müncheni társasága, amely 
azon időben Hollósy körül csoportosult, ez volt 
Zemplényinek mindennapi társasága s a sza-
kadatlan lelkes művészeti viták rá is se rken-

tőn hatottak, Festése a következő években 
könnyedebbé, egyszerűbbé vál t ; az a törek-
vése, hogy a kép egységét a tónus adja meg 
s amely hát térbe szorította a szín értékelését , 
most fr issebb előadásnak engedett. Nehezen 
folyván az életküzdelem, Budapestre főképp 
oly képeket küldött, amelyek legalább tárgyuk-
nál fogva könnyebben voltak eladhatók. így 
került itt kiállításra egy sor életképe pl. az 
Altatódal (1894, a Ráth-dí j nyertese), a Szegény 
asszony otthona (1895, a Műbarátok ösztön-
díjának nyertese). Javára vált egy olaszországi 
út is, Nápolyt, Rómát, Firenzét nézte meg, 
Róma környékén több képet is festett (Tivoli 
vidéke. Fadrusz János birtokába jutott). Más 
életképei, amelyek motívumai Magyarországból 
valók, a Pihenő, a Kánikulában, Tyras, Ezer-
mester, Érdekes vendég (Szépművészeti Múzeum). 
A millenium táján, amikor a kormány legtöbb 
festőnkkel nagyméretű történeti képeket feste-
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tett. Zemplényi is nekifogott egy efa j ta kom-
pozícióhoz (A megvakított Vazul szent István 
előtti, de e neki nem való tárgykörhöz azóta 
sem tért vissza. A valóság volt az ő festői 
világa, ezt aknázta ki s továbbra is a tem-
plom s a beléje, köréje sereglő szegény nép 
érdekelte leginkább akár csak legelső kiállí-
tott képén. Talán nem véletlen, hogy éppen 
egy híres búcsújáróhelyen. Besnyőn, szeretett 
leginkább nyaralni. Az ott látott, átélt dolgok 
adtak motívumot néhány kiváló művéhez. Ilyen 
például a Templom előtt (1899) a Zarándoknő 
(1900, Rökk Szilárd jutalom), a Virasszatok és 
imádkozzatok című (1900 állami aranyérem), 
a Nagypéntek (1904) stb. Művészetét ekkor 
már szívesen lát ták, elismerték, 1903-ban taná-
rává nevezték ki a Mintarajziskolának, 1908-ban 
pedig egy sor művéből gyűjteményes kiállítást 
rendezett a Könyves Kálmán művészeti szalon. 
Szorgalmas munkálkodását még két kitüntetés-
sel honorál ták: 1905. a párisi művészeti Sa-

lonban mention honorablet kapott , 1911-ben pe-
dig a Nemzeti Szalon nagy aranyérmét. A Szép-
művészeti Múzeumba a már említetten kívül 
két képe kerül t : a Búcsúcsok érkezése és a 
Leányprofil című, a főváros megszerezte Dal-
mát halászok és Tehenek c. festményeit . 

Mind e képek egyazon festési stilus folyama-
tos láncát adják : Zemplényi te rmésze tad ta m a -
kacs szívóssága kérlelhetetlenül megmarad t 
azon az úton, amelyet a maga számára való-
nak ismert fel s ebből a legkevésbbé sem zök-
kentették ki a minduntalan felmerült. Párisból 
ide plántált irányok és stílus-fogások. Ezeket 
mélyen megvetet te s csak egy tekintélyt ismert 
el : a természetet. Ezen az alapon dolgozott 
munkás élete legvégéig. 

E nyáron megbetegedett s operációnak kel-
lett magát alávetnie. Augusztus 22-én váltotta 
meg a halál szenvedéseitől. 25- ikén temették 
a Szépművészeti Múzeum csarnokából a kere-
pesi temetőbe. 
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KOMÁROMI KACZ ENDRE T E M P Ó R A MUTANTUR 

HOLLÓ BARNABÁS 

Az élő-halottak szomorú sorsától váltotta meg 
a halál november 2-án Holló Barnabás t . Egy 
év óta mint gyógyíthatatlan elmebeteg síny-
lődött egy szanatóriumban, nagyszámú feladatai, 
megkezdett munkái s családja köréből kiragadva. 
Széles körben becsült szobrász volt, sokféle 
f e l ada t : emléktábla-domborművek. monumen-
tális szobrok, képmás, művészi kút jutot t mű-
helyében megoldásra. Hirtelenül támadt ideg-
ba ja miatt tavaly májusban, alig ö tvenegyéves 
korában egyszerre vége szakadt szorgalmas mun-
kálkodásának. Művészeink november 4-én 
meghatot tan kisérték utolsó útjára a kerepesi 
t emetőbe bajtársukat , akit ugyanaz a megdöb-
bentő tragédia vitt sírba, amely kioltot ta Paál 
László. Munkácsy, Szárnovszky életét. 

Farmosi Holló Barnabás Gömörmegyében 
született, Alsóhangonyban 1866 május 16-ikán. 
Budapesten kezdte tanulmányait , az Iparmű-
vészeti Iskolában és Stróbl Alajos veze tése 
mellett képezte magát tovább a Mintarajzisko-
lában 1889 — 1892. Már mint növendék a Mű-
csarnok kiállítói közt szerepelt : 1890 «Szarvas» 
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című szobrával szerepelt először a nyilvános-
ság előtt. Azután hónapokat töltött Rómában 
Tóth Lászlóval és Zemplényivel. akik azóta 
szintén örök álmukat alusszák. Első kiállított 
művében a szenvedélyes vadász kedvenc tár-
gya került mintázásra , későbbi műveiben is 
örömmel nyúlt ál lat-motívumokhoz, így az 1894. 
kiállított «Honvédhuszár» c. művön különösen 
a ló mintázását dicsérték. Csakhamar azonban 
egészen más természetű fe ladatokra kapott 
megrendelést . Ilyen volt a Magyar Tudományos 
Akadémiának Szécheny-i által történt alapítását 
megörökítő nagy dombormű, amelyet az Aka-
démia palotájának egyik utcai homlokzatán he-
lyeztek el s amely egy csapásra országosan 
ismert té tette nevét , úgy hogy az Akadémia 
ugyancsak nála rendel te meg palotájának lép-
csőháza számára azt a fehér márvány dombor-
művet , amely Erzsébet királynét ábrázolja Deák 
Ferenc ravatalánál. Ezt 1914-ben leplezték le 
nagy-ünnepélyesen. Egy harmadik, stílusban e 
kettővel rokon nagy domborműves emléktáb-
lája azt a jelenetet mutatja, amint Wesselényi 
önfeláldozó vakmerőséggel megment i a pesti 
árvíz által veszedelembe sodort polgárokat. Ezt 



K N O P P IMRE B I E D E R M E Y E R - S Z O B A 

A NAGY ARANYÉREM 

N Y E R T E S E 

a Ferenciek templomának oldalhomlokzatán 
helyezték el s 1905-ben leplezték le. 

Hírneve e müvek révén immár meg volt 
alapozva s csakugyan egyre-másra kapta is a 
megrendeléseket . Az első monumentál is emlék-
szobor, amelyet ronde-bosse-ban mintázott, 
szülömegyéje székvárosa. Rimaszombat szá-
mára készült s Tompa Mihálynak emlékét 
(bronz) örökíti meg. Ezt 1902. leplezték le, 
ugyanebben az évben Holló második díjat ka-
pót a Millacher-féle kútpályázaton s harmadikat 
a Vörösmarty-szobor pályázatán. Négy évvel 
utóbb Milanóban, a nemzetközi iparművészeti 
kiállításon aranyérmet kapott kisplasztikái mun-
káira, amelyek kevéssel e kitüntetés előtt a 
kiállítás magyar pavillonját elhamvasztó tűz-
vésznek estek áldozatul. Bocskayt kétszer is 
megmintáz ta : az egyiket a budapesti Körönd 
számára, ez a Fe renc József király költségén 
megrendelt tíz ú. n. «királyszobrok') egyike, a 
a másikat Hajdúböszörményben leplezték le 
1907-ben. Különféle természetű munkák köze-
pette serényen résztvett az 1908—09-ben le-
járt nagy szoborpályázataton is. A budapesti 

Kossuth-szoborén harmadik, a kassai Rákóczi-
síremlékén első díjat kapott. Ez az utóbbi mű, 
amely temérdek gondot, vesződséget okozott 
neki s amelynek tör ténete t ipusos szoborpá-
lyázat-történet. munkaere je megszakadásáig be -
hatóan foglalkoztatta. 1910-ben leplezték le Lo-
soncon Kossuth-szobrát, ugyanebben az évben 
mintázta meg Mikszáth Kálmán képmását s-
dolgozott serényen Körösi Csorna Sándor szob-
rán, amelynek bronz-párját a Tudományos 
Akadémia Kalkuttába küldte az Asiatic Society 
of Bengal tudós-társaságnak, hogy nagy hazánk-
fia emlékét a többi ázsiai kutatók emlékmű-
vei sorában helyezze el. A következő évben 
újabb megrendelést kapott, egy másik nagy tudó-
sunknak. Greguss Ágostnak, a kiváló eszté-
tikusnak budapesti szobrát kellett elkészítenie.. 
Végül a Lajos-kutat. amelynek pályázatán díjat 
nyert, befejezte s felállította a Corvin-téren. 

Dekoratív szobrokat is készített, még pedig-
egész sort az új országháza számára, Thököly-
emléket Késmárk városa, Mátyás-szobrot Sajó-
gömör, egy Bet lehemet a lipótvárosi Szt. István-
templom számára. Egy feszülete a Zichy grófok 
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•családi sírboltját díszíti. Már említett k é p m á -
sain kívül megmintázta még József F e r e n c kir. 
herceg és Zichy Aladárné grófné mellszobrát 
is. Genre-szobrai. kisplasztikái művei közül meg-
említjük a «Csata előtt» és a «Tépett zászlós 
címűeket. 

Egyik legutolsó műve Sz. László szobra volt. 
amelyet a budapesti piaristák új rendháza szá-
mára mintázott. Ennek mintája már kész volt. 
midőn tavaly május első felében hirtelenül tá-
madt elmezavarában darabokra törte. Ugyanez 
a sors érte a műtermében öntésre kikészített 
Rákóczi-lovasszobrot is. amelyet pedig szíve 
egész melegével szeretet t s művészi munkás-
sága koronájának tekintet t . Ezzel hirtelenül le-
zárul szorgalmas munkákkodása. Műhelyéből, ahol 
derűs kedvvel, feszülő erővel oly sok művet 
alkotott, el kellett vinni az é lő-halot tak szo-
morú házába. E szenvedésektől váltotta meg 
a halál. 

Rokonszenves, kedélyes, derült világnézetű 
a jó társaságot örömmel kereső, derék ma-
gyar embernek ösmerték barátai s szeretet te l 
és kegyelettel őrzik meg emlékét. 

REISZMANN MIKSA KÁROLY, egy tel jes 
elvonultságban éit festőművészünk halt m e g ez 

év május 1 1 -i kén Budapesten. Reiszmann Miksa 
külfödről szakadt hozzánk (szül. 1856. Neu-
stadtban, Thüriregiában) s művészi tanulmányait 
is külföldön végezte. Előbb Berlinben tanult az 
iparművészeti iskolán Max Kocfrnál. aztán a 
bécsi akadémiát látogatta, végül Münchenben 
Anton Braithnál és Lángénál tanult. Művésze-
tére elhatározó befolyással volt egy keleti útja. 
az ott szerzett mot ívumokat aztán élte végéig, 
csöndes visszavonultságban dolgozta fel, bár 
közben egyébfajta tá jképeket is festett , ilyen 
például a «Dachstein» című vízfestmény, ame-
lyet 1893. állított ki a Műcsarnokban. Rendkí-
vüli pietással, ma már szokatlan gonddal s a 
klasszicizáló tá jképfes tőkre emlékezte tő gyen-
gédséggel rajzolta, festet te képeit, amelyek, az 
első tekintetre igényteleneknek hatván,nem is kel-
te t ték fel a közönség figyelmét, holott a nyolc-
vanas évek óta nem is ritkán szerepel t kiállí-
tásainkon. Hosszú szenvedés után hunyt el. 
május 13-án helyezték örök pihenőre . 

HOROVITZ LIPÓT. Élemedett korban, hosszú 
munkásság után halt meg november 16-ikán 
Bécsben Hotovitz Lipót. Munkálkodását laza 
szálak kapcsolták művészetünkhöz, amelyre 
azért sem lehetett kiadós hatással, mer t csak-
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nem állandóan külföldön, főképpen Varsóban 
és Bécsben élt. Tárlatainkra mégis küldött oly-
kor néhány képet, amelyeknek mindig meleg 
fogadtatásban volt részük. 

Halála hírét lapunk zártakor vettük, azért 
csak rövidre fogott életrajzát adhatjuk. 

Horovitz Lipót Rozgonyban született, Kassa 
közelében, a lexikális források szerint 1839-ben. 
a Kassa városi 1859-i katonaállítási la js t rom 
bejegyzései szerint 1838 január 11-ikén. Atyja 
borkereskedő volt s fiát orvossá vagy ügyvéddé 
szeret te volna képeztetni. E helyett a fiatal 
ember Bécsben a képzőművészeti akadémiára 
iratkozoit, ahol 1853 és 1860 közt szorgal-
masan tanult. Már növendék korában (1858.) 
mint kiállító szerepelt, tanulmányfejeket küldvén 
a St. Anna Akadémia tárlatára. Azután Ber-
linen, Drezdán. Münchenen át Párisba került 
s mintegy nyolc évi ott tar tózkodás után 1868. 
Varsóban telepedett le. Hosszú lengyelországi 
tartózkodási idején festet te é le tképeinek javát, 
ezek sorába tar tozik: Jeruzsálem pusztulásának 

emléknapja . Lengyei-zsidó tanító, Kis kacér. 
Szakácskodó képíró, Ártatlan háború. Első-
szülött. Fontosabb volt rá nézve, hogy mint 
arcképfes tő ál talános becsülésben volt része, 
lengyel és orosz előkelőségek fest te t ték le ma-
gukat vele s valóban ez a terület az. amelyen 
legszebb sikereit a ra t ta . Egy ily arcképsoro-
zattal, amelyet 1885-ben Varsóból küldött a 
budapesti országos kiállításra (Sapieha hgnő, 
Majovszky ügyvéd, Rzysczewska grófnő) meg-
kapta a nagy díszoklevelet. Budapesti időzése 
alatt 1887-ben megfeste t te Arany Jár .os arc-
képét, 1890-ben Pulszky Ferencét (Szépmű-
vészeti Múzeum), azután Bécsben te lepedet t le, 
ahol szintén nagyrabecsülték arcképeit . A mille-
náris kiállításon tíz festményből álló gyűjte-
ménnyel vett részt, ezek egyikére, egy női kép-
másra, megkapta az állami aranyérmet . A király 
a III. osztályú vaskoronarenddel, 1899-ben pedig 
a Pro litteris et artibus kitüntetésével ismerte 
el derekasságát . Azonkívül tanári c ímet is kapott. 
Fia és lánya szintén festő. 
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