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KRÓNIKA 

Ha a kiállítások sűrűn egymásra követ-
kezése, azoknak látogatottsága, s a müvásár 
eredménye a mértéke a közönség művészet 
iránti érdeklődésének: akkor az idei szezon 
semmiben sem áll mögötte a megelőzőknek, 
amelyekben a háborús konjunktúrák a műtárgy-
forgalomnak nem is sejtett élénkségét, a mű-
tárgyak kereskedelmi ér tékének meglepő emel-
kedését idézték elő. A kiállítások sűrűn váltogatták 
egymást, gyorsabb tempót a termelés már nem 
is tudna követni. S hogy a közönség érdeklő-
dése, a kiállítások forgalma nincs stagnáló pon-
ton, hanem még mindig egyre növekvő: erre 
vall, hogy műalkotások bemutatására és köz-
vetítésére új helyiségek nyíltak meg, műterem-
kiállítások jöttek divatba s amellet a régebbi 
művészeti intézmények tárlatai is, rendes törzs-
közönségükön felül, a publikum folyvást emel-
kedő regióját vonták magukhoz, élén a Műcsarnok 
télitárlatával, amely idáig egészen páratlan láto-
gatottságot és művásári eredményt mutat fel. 

Az Ernst-Muzeumban november 26-án kez-
dődött a Kilényi-gyüjt. mény aukcziója s egy 
héten át tartott. Kilényi Hugó régi, é rdemes 
gyűjtő, aki abban az időben kezdte lerakni 
kollekciója alapját, amikor Budapest a gyűjtők 
számára valósággal szűztalaj volt s hozzáértés-
sel még csekély szerencse esetében is é r t ékes 
műtárgyakra lehetett szert tenni. A budapest i 
gyűjtemények közt régi képek dolgában a Ki-
lényié mindenesetre a legjelentősebbek egyike 
volt. Egész sor oly fes tményt őrzött, amelyek 
nemcsak históriai, hanem kiemelkedő művészi 
becssel bírtak. Az aukció iránt, amely ugyan-
oly külsőségek közt zajlott le, mint a Holitscher-
porcellánok árverése, külföldi részről is élénk 
érdeklődés nyilvánult, anyagi eredménye meg-
haladta a négy millió koronát . Iparművészeti 
tárgyaival együtt 1 104 darabot számlált a 
gyűjtemény. A képanyag kimagasló darabjai 
vol tak: Cleve férfiarcképe, egy Tiziannak tu-
lajdonított festmény («Venus toiletteje»), Leandro 
Bassano ((Tűzáldozata c. festménye, amely 
három kép Lipót Vilmos főherceg brüsszeli 
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— még a XVII. századból eredő — képgyűj-
teményére vihető vissza, s a budai várkapi -
tányság által rendezett á rverés útján került 
évtizedekkel ezelőtt Kilényi tulajdonába; XIV. 
és XV. századbeli olasz primitívek (umbriai, 
toszkánai, felsőolaszországi iskola), Lorenzo di 
Credi («Kis Jézus»), Canan i («Kereszthordó 
Krisztus»), Schiavone («Szent Tamás»), Sas so -
ferato («Madonna»), Veronese («Venezia mint 
királynő»), a spanyol Eugenio Lucas («Don 
Baltasar Car los és egy hercegkisasszony lóhá-
ton»), Geertgen Tot Sins J ans modorában egy 
pieta, Mirlas de Bruyn («Szent János a pusz-
tában prédikál»), ifj. Brueghel Pieter («A há-
rom királyok imádása»), Bochhorst Jan («Szent 
Mihály arkangyal»), a hollandi Metsu («Hágár 
elüzetése»), Terborch («Quadecker Lember t 
deventeri polgármester arcképe»), Netscher 
(«Családképmás»), Huysum T. v. («Csend-
élet»), van der Myn («Csendélet») festményei. 
A vízfestésű miniatűr-arcképek közül ránk 

nézve különös érdekkel bírtak Barabás, Bor-
sos, Melegh és Raáb müvei, egy Isabeynek 
tulajdonított arckép, Engleheart, Aubry, Ema-
nuel Peter , Kriehuber, Theer , Lieder stb. mi-
niatűrjei. Az iparművészeti anyag alt-wieni, 
meisseni s hazai (Holies, Herend, Pápa) fa-
janszok és porcellánokból, XVII—XVIII. szá-
zadbeli fémtárgyakból, f rancia gobelinekből, 
empire-stilü ezüstökből, gazdag szelence-soro-
zatból (XVIII. sz.) stb. állt. 

Az «Új művészcsoport», amely a tél folya-
mán alakult, bemutatkozó kiállítását a Nem-
zeti Szalonban rendezte, amely december 8 -án 
nyilt meg. Az «Új művészcsoport» nem egy 
bizonyos körülhatárolt irány, fix művészi állás-
pont demonstrációja. Öszszeverődésének alapja 
tisztán a kvalitás, dillettáns ballasztoktól füg-
getlenül. Szabadon, irányzatra való tekintet 
nélkül így igen különböző törekvésű, igen el-
ütő felfogású és stilusú művészek munkáit lát-
tuk kiállításán. Természetesen ugyanez a kö-
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lönbözőség megvolt a kvalitásban is, ami nem 
is lehet másként , mihelyt ennyire népes mű-
vészcsoportról van szó. Az első teremben Szi-
nyei-Merse Pál a maga színes naturalizmusá-
nak négv sajátos jegyű te rmékét állította ki, 
amelyek közül kettőre az Ernst Muzeumból 
emlékszünk (Háborgó Balaton, Szép idő, Vad-
regényes táj, Bivaly fürdő). Általában a ki-
állított képek és szobrok között vegyest voltak 
régebbi és új művek. Nagyobb kollekcióval 
szerepelt Magyar Mannheimer Gusztáv, olasz 
táj-impressziókkal s budapesti városrészletekkel, 
Bruck Miksa (főleg interieurök), s Rippl-Rónai 
József, akinek gyűjteménye némi retrospektív 
jelleget kapott «A művész családja kapos-
vári kertjében)) c. képpel, amely 1904-ből való 
s még inkább az ifjúkorában, 1889-ben festett 
aBretagnei kép» révén, amely kompozicójával, 

I 
barna tónusával Munkácsy közelségére vall. 
Glatz Oszkár arcképeket állított ki, az ő deli-
kát, rajzbeli finomságokat pointirozó stílusával, 
Dudits Andor tá jképet , egy freskovázlatot 
(«Kardvágás»), Ste t tka Gyula egy régebbi, maga 
nemében a művészre igen jellemző íigurális 
kompozició-vázlatot («Sirbatétel»), Zala György 
«Zentai csata» c. domborművét , Vedres Márk 
kisebb bronzokat (relief-portraitok és aktok), 
Gárdos Aladár két márványba faragott , spiri-
tuális e lemeket is kifejező nő-alakot («Elüzött 
leánya, «Léda»), Bosznay István színes magyar 
tájrészleteket, Ligeti Miklós két portrait-mell-
szobrot (egyik a király mellszobra) Pentelei-
Molnár János virtuoz-objektivitással festett 
csendéleteket , Beck Ö. Fülöp érmeket , pla-
ketteket s márvány-mellszobrot, Róna József 
nagyobb domborművet («Egyptomi Szent Antal 
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kisértése»), Szmrecsányi Ödön színes karikatú-
rákat. Részt vet tek még a kiállításon Basch 
Andor, Halmi Arthur, Hatvány Ferenc báró, 
Keményffi Jenő, Hermann Lipót, Szlányi Lajos, 
Kunwald Cézár, Kada Alajos, Révész Imre, 
Wagner Géza, Basch Árpád, Barta Ernő, Dobai 
Székely Andor, Reményi József, Biró Mihály, 
Faragó Géza, Tornai Gyula, Herrer Cézár, 
Bethlen Gyula, Zádor István. 

A «Derengés» képzőművészeti vállalat, a 
piaristák váci-utcai palotájában lévő helyiségé-
ben, megnyitó kiállítás gyanánt Berkes Antal 
műveit mutat ta be. Berkes Anta lnak , aki a 
Műcsarnok ismert, régi kiállítója, majdnem 
száz munkáját láttuk itt, amelyeknek nagy részét 
budapesti veduták adták, napfényes és moz-
galmas városrészletek. 

A Szent György-céh december 8. és 9-én 
tartotta XXXVIII. művészeti aukcióját , amelyen 
az érdeklődést főleg néhai Morelli Károly or-
vosprofesszor gyűjteménye foglalta le. E kép-

gyűjtemény je lentősebb darab ja i : Kupeczky Já-
nosnak tulajdonított két fes tmény (A művész 
fia, Ovidius sírja), Kelety Gusztáv öt képe, 
Lenbach, Telepy, gróf Andrássy Géza fest-
ményei. Az aukción külömböző iparművészeti 
tárgyak, alt-wien porcellánok, régi szőnyegek, 
hímzések, csipkék, ónedények stb. kerültek sorra. 

A «Műterem J Kossuth Lajos-utcai helyi-
ségeiben magyar művészek karácsonyi tár la ta 
nyilt meg, amely dec. 15-től január 2-ig tar-
tott, s amelynek anyagát e célra külön zsűri 
bírálta el. A kiállításon résztvet tek Glatz Osz-
kár, Nyilassy Sándor, Endrey Lajos, Jendrássik 
Jenő , Udvary Géza, Bükkerti Mariska, Tornai 
Gyula, Kunwald Cézár, Merész Gyula, Boemm 
Ritta, Kolozsvári Szeszák Ferencz , Ujváry Ignác, 
Tatz László, Nadler Róbert , Dudits Andor, 
Kacziány Ödön, Kemény Nándor, Pállya Celesz-
tin, Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Margitay Tiha-
mér, M. Nagy Endre, Tury Gyula, Kada Alajos, 
Bruck Hermina, stb. 
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A «Ma» folyóirat második kiállítása decem-
ber 16-án nyilt meg. Olajfestményeket és 
grafikus lapokat mutatott be a közönség előtt 
teljesen ismeretlen Bohacsek Edétől, post mor-
tem. Bohacsek mindössze huszonhat évet élt, 
Kassák Lajosnak a katalógus előszavában írt 
sorai szerint a legsiralmasabb küzködésben. 
(Született 1889 szept. Karánsebesen, meghalt 
1915 júl. Atyja szobrász volt, iskolai képzett-
sége négy reál, az iparrajz-, majd az iparmű-
vészeti iskola, ahová mint szobrásznövendék 
járt.) Törekvésével a francia új primitívekhez 
(Henri Rousseau) járt közel. A kiállítás másik 
résztvevője, Pátzay Pál, szintén teljesen új 
név. Pátzay szobrász, agyagban és gipszben 
mintázott mozgás-problémákat . Kis figurái me-
rész, de tehetségre valló kísérletek. 

A magyar kir. zálogházak árverési csar-
noka, új épületében (IX. Kinizsi-u. 2.) műtár -
gyak aukcióját, is tervbe vette, s ezt Malonyay 

Dezső gyűjteményéből származó képekkel s 
más gyűj teményekből való színes metszetekkel , 
bútor, se lyem, csipke, ezüst és egyéb ipa r -
művészeti holmikat kezdte el. December 19-én 
és 20-án folyt le az aukció, amelyen azonban 
a fes tményeknek csakis igen kis része kelt el 
s az sem az aukciókon megszokott felszökkent 
áron, jóllehet Malonyay Dezső gyűj teménye 
csupa komoly értékű, je les darabot t a r t a lma-
zott. Egész gyűjteményt báró Mednyánszky 
László régebbi és újabb festményeiből és raj-
zaiból, ugyancsak nagyobb kollekciót az angol 
R. Bunny műveiből, három képet Szinyei Merse 
Páltól, négy grafikai lapot Munkácsy Mihálytól, 
s még a következő fes tők kisebb-nagyobb 
műveit : Rippl-Rónai József, Vaszary János , 
Bosznay István, Csók István, Edvi Illés Aladár , 
Góth Móric, Iványi Grünwald Béla, Kacziány 
Ödön, Katona Nándor, Lotz Károly, Márk Lajos , 
Kober Leo, Magyar-Mannheimer Gusztáv, Nagy 
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Zsigmond, Pö rge Gergely, Madarász Viktor, 
Poll Hugó, Nagy Vilmos, Pá l lya Celesztin, Zich 
Ferenc, Juhász Árpád. 

A Szépművészeti Muzeumban december 
22-én nyilt meg a Székely Bertalan grafikai 
munkáiból rendezett kiállítás. A közszemlére 
tett lapokat a muzeum igazgatója abból a gyűj-
teményből válogatta ki, amelyet Lándor Tiva-
dar ajándékozott a muzeumnak s ezzel m á r -
ványba véste nevét e nemzeti kultúrintéz-
mény történetében. Csak tö redéke volt a ki lenc-
venkét darabot számláló kiállítás a 3025 lap-
ból álló grafikai anyagnak, amely Székely Ber-
talan ha ta lmas művészi energiájának, szünte le-
nül működő teremtő ere jének emlékét őrzi, 
de rendezésében kifejezésre jutott az a s z e m -
pont, hogy az érdeklődő minél több oldalról 
ismerje meg a nagy magyar mester a lkotó 
metódusát, pillantást nyerjen műhelyébe. Jó 

része ugyanis a bemutatott gyűjteménynek nem 
kifejezetten grafikai céllal készült, hanem vala-
mely fes tmény fogantatásának bizonyos s tá-
diumát jelezte, képterv volt, kompozició-vázlat, 
falfestményhez szolgáló jegyzet. így a «Forrás» 
c. kompozíciónak egész sor variánsát láttuk, 
tanulmányokat a «Hajna», «Zrinyi kirohanása)), 
«V. László» c. kompozíciókhoz, a Mátyás 
templom, a pécsi dom, a Vajda Hunyadi vár 
számára készült freskók' tervezeteit . Par excel-
lence grafikai mű /ek voltak Arany J á n o s 
«Ágnes asszonya c. bal ladájához rajzolt illusz-
trációk, visegrádi és szadai tájrészletek. A leg-
különbözőbb technikai el járással (tempera, akva-
rell, ceruza, tuss. szépia, kréta, toll) készült la-
pok, egyaránt rávilágítottak Székely Bertalan 
képszerkesztő, formaelosztó erejére , hol a von-
nál, hol a folt és tónus szerepét hangsúlyozó 
előadására, arra a komplex természetére, amit 
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egyénisége muta t : egyszer — igaz, hogy leg-
többször — a fantázia utjain járő festőt, aki 
falképein absztrakt stílussal él, s másszor — 
arcképein, s még inkább tájképein — már a 
naturalizmus felé kanyarodó művészt, akit éle-
tében egyébként erről az oldalról jóformán 
nem ismertünk. 

Karácsonyt megelőző és azt követő néhány 
hétben több müteremkiál l í tás invitálta az ér-
deklődő közönséget. Így Bosznay István nyi-
totta meg a Képzőművészeti Főiskola Andrássy-
úti épületében lévő műtermét, ahol egész gyűj-
teményre való friss munkát láttunk. Nagyob-
bára napos dunántúli tájképeket, tanulmányo-
kat, amelyek a művész mult nyári munkássá-
gának termékei. Özv. Hegedűs Lászlóné elhalt 
férjének hagyatékából Alma-utcai villájában, 
Szenes Fülöp Bécsi-utcai s Komáromi Kacz 
Endre és felesége Fehérvári-úti műtermükben 
rendeztek kiállítást. Mindenesetre kívánatos 

volna, ha ez az újítás, amely alkalmas a r ra , 
hogy a művészek és a közönség viszonyát szo-
rosabbra fűzze, meggyökeresedne. 

Az Ernst-Muzeumban január 6-án nyilt meg 
báró Hatvany F e r e n c és báró Hatvany Lajosné 
Winsloe Christa műveiből rendezett gyűjtemé-
nyes kiállítás. Hatvany Ferenc, ugyancsak az 
Ernst-Muzeumban évekkel ezelőtt mutatkozott 
be termeket megtöltő anyaggal. A műértők 
figyelmét egy csapásra magára vonta, már ak-
kor is feltűnt modern francia mestereken (im-
presszionistákon) nevelődött kultúrájával.Hatvany-
ban oly festőt ismerhetett meg a közönség, 
aki szigorú disciplinák alapján áll, a mesterség-
beli tudás alapvető skáláit ernyedetlenül gya-
korolta végig, felfogása nobilis, a közönséges 
megoldásokat messze elkerüli. Az impresszio-
nistákhoz a nagy formaművész Ingres tanulmá-
nyozása járult, s Hatvany művésze te ma ál ta-
lában e két pólus közt váltakozik. Egyszer va-
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lamely színekben élő jelenség összbenyomásá-
nak visszaadására törekszik, másszor a fo rma 
kiemelésére, térbeli viszonyainak, súlyának 
hangsúlyozására. Az első kategóriába soroz-
hatok tájképei, csendéletei, interieurjei, olykor 
arcképei, a másodikba női aktjai. Egyaránt 
hajlama van a szín és tónus, majd a fo rma 
különleges éreztetése s ezeknek összehangolása 
iránt. Új képei, amelyeket kiállított, e r edmé-
nyeikkel haladásra vallanak. Egy-egy tá jképén 
ma még biztosabb, kevesebb eszközzel ható, 
aktképei («Alvó nő») nem csupán külső optikai 
forma-megoldások : a formák mögött élet me-
legít. H. Winsloe Christának a kiállításon való 
részvétele első bemutatkozása volt. Aktokat , 
mellszobrokat, állatkarikaturákat állított ki, s 
ezekben egy jó, alapos iskolát járt, komoly 
készültségű szobrásznőt ismertünk meg. 

A Szépművészeti Muzeum január elején mu-
tatta be antik plasztikai gyűjteményének egy 
részét, amely technikai okokból már évek óta 
hozzáférhetetlen a közönségnek, s amely most 
is csak március elejéig volt nyitva, mivel egyik 
termét a Műcsarnok tavaszi tárlata foglalja le. 
Az anyag két termet töltött meg. Új szerze-
ményként jött hozzá t izenkét márványdarab, s 
650 darabot számláló terrakotta-gyűjtemény, 
amelyből ezúttal csak egy üvegszekrényre való 
Sorozatot állíthatott ki a muzeum. Letét gya-

nánt, é r tékes gazdagodása a muzeum antik 
szobrászati osztályának az a márvány-kollekció, 
amelyet Zsolnay Adolf kavalai cs. és kir. konzul 
engedett át, s amelyet a muzeum szintén be-
mutatott . A kiállítást dr. Hekler Antal rendezte 
s ugyancsak ő szerkesztette annak tar ta lmas 
leíró katalógusát. 

A 32. gyalogezrednél, a budapest i házi-
ezrednél katonai szolgálatot teljesítő művészek 
kiáll í tása január 10-én nyilt meg a Nemzeti 
Szalonban. A kiállítás jótékonycélt szolgált, az 
ezred elesett hőseinek özvegy és árva-alapját . 
A bemutatot t olajfestmények és grafikai művek 
közül csak igen kevés nőtt ki harctéri motí-
vumból. A fiatal művészgárdának több ismert, 
komoly tehetségű tagját találtuk képviselve a 
kiállításon, ameiyeken a következők vettek részt : 
Axaméthy Gyula, Bálint Árpád, Berény Róbert, 
Bethlen Gyula, Csáky László, Cse rna Károly, 
Edvi Illés Jenő, Frank Frigyes, galantai Fekete 
Béla, Fischl Gyuia, Glatter Gyula, Károlyi 
Gyula, Kárpálhy Jenő, Kornai József, Lázár 
Oszkár, Lurja László, ifj. Méray Horváth Károly, 
Mocsányi Károly, Pa lesch Pál, Réczey Viktor, 
Teplánszky Sándor, Timár János, Veres Zoltán, 
Végh Gusztáv, Záhonyi Géza. 

A Nemzeti Szalonban február 7-én nyilt 
meg S. Kalivoda Kata műveiből rendezet t ki-
állítás. Nem emlékszünk, hogy az utóbbi évek-
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ben Kalivoda Kata felkereste volna a tárlatok 
nyilvánosságát, mostani gyűjteménye azonban, 
amely visszamenőleg demonstrálta fejlődését, 
annál kimerítőbb képet nyújtott munkásságáról, 
A nőfestőknél előszeretettel kultivált virág, 
csendélet és interieur, Kalivoda Katának nem 
témája. Mondanivalóit a szines és napfényes ma-
gyar vidékről meríti, a falu világából. Parasztok 
jelennek meg képein, bátyus asszonyok és me-
zítlábas gyerekek, s képei arra vallanak, hogy 
ezeket nem a városi kiránduló szemével nézi, 
hanem ismeri őket, egy-egy festménye mögött 
a tanulmányok egész sora van. Főképen figu-
rális festő, alakjai t leginkább plein-airbe szereti 
állítani, de mindig csak odáig, hogy a forma 
zártsága ne tompuljon, ne mosódjon el. Felfo-
gását bizonyos tárgyilagosság jellemzi s elő-
adása, alakjaihoz hasonlóan rusztikus. A nagy 
felületeket kultiválja s ahogyan ezeken a rajz-
tudás erős bázisára támaszkodva végig szánt: 
e férfias biztonság tekintetében a festőnők kö-
zül alig állítható melléje valaki. Kalivoda Kata 
nagyon szívós energiával juthatott mai ered-
ményeihez, a kiállítás meglepő haladásáról ta-
núskodott. 

Február 10-én nyilt meg az Ernst-Muzeum 
hatodik csoport kiállítása, amelyen Csók István, 

Iványl-Grünwald Béla, Feiks Alfréd és Jenő, 
Gara Arnold, Kádár Béla, Lányi Dezső, Zá -
dor István vet tek részt. Csók István tizennégy 
festményt állított ki, nagyrészt újakat, mind 
megannyi jellemző darabját stílusának, amely 
a szín delikát érzéki erejét szólaltatja meg. 
Iványi-Grünwald Bélától vegyest láttunk tá jké-
peket, amelyeken ugyancsak rapszodikus erővel 
csendül meg a szín s formai elemeket hang-
súlyozó kompozíciókat, amelyek közül a ((Mene-
külés)) c. nagy vászna barokk izü tradíciókat 
kelt életre. Kádár Béla jó ideje, hogy nem je-
lent meg műveivel a tárlatakon. Mostani mun-
kái, dekoraliv természetű kompozíciók, egy-
aránt vallanak irányváltoztatására, s kézség dol-
gában haladásra. A két Feiks-testvér francia 
impresszionisták nyomait követi, bár mindegyik 
m á s módon és más irányban. Fe iks Alfréd 
például, mesterséges megvilágítású, fényeffektu-
sokat villanásszerűen visszaadó képein, határo-
zott Monticelli-kultuszt üz. Zádor István több 
mint ötven lapból álló grafikai gyűjteményt 
küldött, amelyek túlnyomóan különböző harc-
téri motívumokat adtak elő, egyszer lineáris 
nyelven,másszor tisztán tónus-ellentétekre épülve. 
Lányi Dezső néhány erőteljes konstrukciójú 
bronz-szobrot állított ki, s egy sorozat festett 

3' 
17 



KÉZDI KOVÁCS L Á S Z L Ó H E R V A D Á S K O R 

szobor-karikaturát az író és művészvilág e m -
bereiről. 

Egy vitrinában Gara Arnold kerámiái holmi-
kat, női melltűket, csészéket állított ki. Az 
újabban feltünedezett dilettáns kísérletezések 
között, Gara Arnold igazán a művész rá te rmet t -
ségével, elmerülésével és komolyságával dol-
gozik iparművészetünknek e jelenleg egyébként 
jobb sorsra érdemes ágában, amelynek pedig 
szép magyar múltja van. Gazdag ornamentá l i s 
fantázia, stilusérzék és anyagismeret egyaránt 
megvan benne. Lelkes ember, aki teljesen magára 
hagyva, primitiv eszközökkel fogott kerámiái 
munkához, fanatizmusa és tehetsége azonban 
mégis oly eredményekhez segítette, amelyek eu-
rópai viszonylatban is helytállók. Amit produ-
kál, az kulturérték, ép ezért mindenkép jog-
címe van arra, hogy valami magánérdekel tség 
sőt maga az állam kezéhe adja azokat az esz-
közöket, amelyekkel nagyobb problémák és fel-
adatok irányában tudja szolgálni a hazai agyag-

művesség ügyét. Gara a háború eleje óta ka-
tonai szolgálatot teljesít, de reméljük, amikor 
katonai minősége véget ér, nem kell egy kis 
kemence mellett küzködnie. Egyenest csodálni 
való volna, ha a tőke, amely később még in-
kább fogja keresni az elhelyeződést, nem venné 
észre ezt a kellően m é g nem foglalkoztatott, 
kibányászni érdemes, fejlődésképes iparművész-
tehetséget . 

Vidéken — Kassán — alkalmunk volt látni 
egy kiállítást, amely február 17-én nyilt meg. 
Ez a tárlat örvendetesen különbözött a tipikus 
«vidéki» tárlatoktól. A helyi dilettántízmus 
ugyan szintén jelen volt, de nem oly mérték-
ben, hogy minden helyet festegető hölgyek és 
nem művészetre hivatot t rajztanítók ambíciója 
foglalt volna le. Az anyag jórésze komoly szín-

i 
vonalat ütött meg, sőt a mesteri jelleg sem 

' •^ 'h i ányzo t t . A kiállítás ugyanis oly élő és elhalt 
festők műveiből rendeződött, akik négy felső-
magyarországi vármegye — Abaújtorna, Sáros , 
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Szepes, Zemplén — területén születtek, mű-
ködtek vagy működnek. Természetesen e szé-
les programmot korántsem merítette ki, de a 
programm alapján oly kiállítást sikerült össze-
hozni, amelynek határozottan közönségnevelő 
hatása volt. A kiállításon Zemplényi Tivadar 
egy ifjúkori, atyjáról festett arcképét láttuk 
(Várkoly János örököseinek tulajdona), s há-
rom jellemző, elsőrangú darabját kiforrott mű-
vészetének (a Rákóczi-Muzeum tulajdonában 
lévő «A baba reggelizik)), a király tulajdonát 
képező ((Parasztlány kosarával)) s annak idején 
Münchenben díjat nyert ((Templomban))). Ben-
czúr Gyulának nyolc munkája volt jelen, hat-
vanas és hetvenes években festett arcképek. ; 

báró Mednyánszky Lászlónak «Erdő széles c. 
tá jképe (Kassa város tuiajdona), Horovitz Li-
pótnak három arcképe abból az időből, ami-
kor Kassán dolgozott, Boruth Andornak a Mű-
csarnok mult évi tavaszi tárlatáról ismert arc-
képe, a király számára vásárolt «01asz utcai 
énekes»-e s egyéb munkái, Éder Gyulának öt 

figurális képe, köztük a Rákóczi-Muzeum tulaj-
donában lévő «Az éjszaka». Három fölötte ko-
rán elhalt fiatal t ehe t ségnek : Andorko Gyulá-
nak, Aranyossy Ákosnak, a kassai születésű 
Kővári Szilárdnak kis kollekcióját láttuk viszont 
s meg kell említenünk még Hornyay Ödön, Gi-
mes Lajos, Halász-Hradil Elemér, Nádor Ede, 
a helybeli nevek közül Mousson J. Tivadar , 
valamint Kőszeghy Elemér munkáit, akinek ér-
deme egyébként a kiállítás rendezése is. Külö-
nös érdeklődéssel néztük a kiállítás történeti 
részét, amelyben a XVIII. század végén s a 
XIX. század első felében Kassán, illetve a Fel-
vidéken működött festők képeivel találkoztunk. 
E z e k : a három Klimkovics-testvér (Béla, F e -
renc és Ignác), a nagy termékenységű lőcsei 
Czauczik, Stunder J á n o s (XVIII. sz.), Müller 
Gusztáv, Révész György, Rombauer János , 
Stadler Antal, Roth Imre, akiknek képei részint 
Kassán élő magánosoktól, részint a Rákóczi-
Muzeumból kerültek a kiállításra. 

A Nemzeti Szalon termeiben március 3-án 
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nyilt meg a «Céhbeliek» második kiállítása, ame-
lyen huszonhét művész szerepelt. Az első te rem-
ben egy nagyszabású emlékmű tervezete vonta 
magára a figyelmet, amelyet alkotói a t emetőbe 
szántak s a főváros kegyeletét fejezné ki el-
esett fial iránt. Az emlékmű építészeti megol-
dása Hikisch Rezső műve, a lapgondola ta : nyi-
tott kupolacsarnok. Négy főtámasztó pillérének 
külső fülkéiben Berán Lajos, Horvai János, Teles 
Ede, Tóth István szoborcsoportjai foglalnak 
helyet, amelyek a háború küzdelmét fejezik ki. 
A felül körülfutó friznek, a nemzet gyászát kife-
jező domborműveit Beck Ö. Fülöp és Moiret 
Ödön tervezték. A kupolacsarnok belsejében 
Moiret Ödön szoborcsoportja áll, a háború hő-
sének fenséges tragédiáját ábrázolva. A kupolát 
alul körülfutó friz mozaikképeit Nagy Sándor 
tervezte, tárgya az anya, a hitves és a gyer-
mek hármas kálváriája, a felülfutó friz mo-
zaikja Körösfői K. Aladár műve, s a háború 
után megújhodó magyar nemzetbe s annak 
kulturájába vetett hitet akar ja szimbolizálni. Az 
emlékművet tervezői hosszúkás térre szánták, 
amelynek be jára tá t Szentgyögyi István és Hor-
váth Géza által mintázott, a Halált és Fe l tá -
madást ábrázoló szoborcsoportok jelölnék meg. 
A kiállítás katologusához írt előszóhoz Körösfői 

K. Aladár foglalkozik az emlékmű intencióival. 
Ezt az előszót, gondolatszépségénél fogva érde-
mesnek tartjuk itt újra közölni: «Midőn mi 
«Céhbeliek» most második kiállításunkat mu-
tatjuk be a közönségnek, tétovázva, elfogódva, 
szorongással eltelve állunk meg magunk is mun-
káink előtt. Egy belső hang így szólal meg ben-
nünk : «Mit akarsz te botor, parányi, gyenge 
ember gyarló alkotásaiddal, most, amikor pilla-
natok alatt porrá és rommá válhatnak és 
rommá válnak elődeidnek, az elmúlt századok 
nagy művészeinek — lettenek légyen azok ola-
szok, franciák, angolok, németek vagy magya-
rok — legdicsőbb és leghatalmasabb alkotásai! 
Midőn a dómok boltozatát beszakít ja a gránát, 
ledönti a megváltónak és szentjeinek faragott 
szobrait, s a táblára festett bibor palástos ma-
donnák az út szélén hevernek 1 A pusztítás, a 
tagadás nemtőjének karja feltartóztathatatlanul 
sujt le reánk, bárgyúság szembe szállni vé l e ! 
Bocsásd le karodat, arcodat takard el és állj 
szép csendesen félre 1 

És mi mégis oda állunk, fegy/errel , a mi 
szerszámainkkal a kezünkben ás hinni, bizni, 
alkotni, tanítani akarunk. 

Magának a nagy világtemetőnek a romjai alól 
akarjuk a művészet szelid virágát kifakasztani. 
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Az együttmunkálkodás szép tervét, amit utra-
valónak tet tünk tarisznyánkba, mikor mint 
«Céhbe]iek» útnak indultunk, most megpró-
báljuk valóra váltani. 

Annak a néha fenséges és felemelő, de még 
gyakrabban visszataszító és képtelenül kegyet-
len őrületnek, amely most végig korbácsolja 
az egész világot és annak az ezernyi ezer vér-
tanúnak, aki odanyújtotta életét a süvöltő zi-
vatarnak, mi csekély erőnkből dadogva, de 
Őszinte megilletődéssel szerény emléket sze-
retnénk emelni s ezért összeállottunk néhányan, 
többen, és megterveztük a «Hősök emlékét». 
Minden ember itt, mint valamikor a rég letűnt 
századok idejében, közös akarattal, szeretettel, 
lelkének, munkájának legjavát tette bele a fel-
adatba s ezért szeretnők azt elhinni, hogy a 
sok művésziélek együttrezgésének halvány visz-
fénye csakugyan ki is ül erre a munkára. 

És ha valaha, úgy most ezerszeres kötelességünk 
összeszedni minden erőnket, összefogva, egymást 
biztatva valamennyien, hogy a művészet vigasz-
taló és összhangot, megnyugvást, békességet 

fakasztó hatalmával, ha még oly halkan is, de 
mégis költögessük e lidércnyomásból az em-
beriséget és sebeit kötözgessük, fájdalmát eny-
hítsük az ébredezőnek.» 

A kiállításon aránylag nagyobb mértékben 
lépett előtérbe a szobrászat. Kisebb-nagyobb 
tanulmányokkal, portraitokkal, akt-kompoziciók-
kal, plakettekkel a magyar szobrászművészet-
nek egész sor elismert, illusztris embere volt 
képviselve : Beck ö . Fülöp, Berán Lajos, Damkó 
József, Horvai János , Horváth Géza, Moiret 
Ödön, Pick Lajos, Szentgyörgyi István, Teles 
Ede, Tóth István. Körösfői K. Aladár kilenc 
képe közül megemlítjük fia arcképét , a csupa 
friss közvetlenséggel festett gödöllői és bre-
zovai vásárt. Szlányi Lajos tátrai tá jképeket 
állított ki, jellemző darabjait naturalista stílusá-
nak, Glatz Oszkár delikát finomságú figurális 
dolgokat, Nagy Sándor gyengéd színekre han-
golt tá jképet , arcképet s illusztratív természetű 
vízfestmény-konpoziciókat (Arany János «Buda 
halála» c. balladájához), Paczka Ferenc Görgei 
Artúr jellemző karakterű arcképét s «Emese 
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álma» c. kompozíciót, Mendlik Oszkár tengeri 
movitumokat, Miess Frigyes két figurális tanul-
mányt, Edvi-Illés Aladár t á jképeke t s egy ((Ló-
istálló» c. régebben készült festményt, amely 
a művész kvalitásainak egyik legsúlyosabb da-
rabja, Déry Béla hollandi tá jképeket , gróf 
Bánffy Miklós, Nagy Sándorné és Raáb Ervin 
vizfestményeket, Hornyay Ödön pasztelleket, 
Nádler Róbert s főleg a szín e lementumát 
érző Vass Elemér tájképeket . 

A Szépművészet i Múzeum ' grafikai osztálya 
március 3-án nyitotta meg XXVI. kiállítását. 
Ezúttal újabb szerzeményeinek második soro-
zatát mutatta be, melyek vásár lás útján jutott-
tak a muzeum birtokába. Az anyag 163 lapot 
ölelt föl, s a XIX. század elejétől egészen nap-
jainkig a grafikai fejlődésnek majd minden 
fázisát képviselte jellemző darabokkal. Gerincét 

magyar művészek munkái adták, a kisebb kül-
földi anyagról is azonban elmondható, hogy 
szerencsésen került össze, mert jórészt kima-
gasló, egyetemes jelentőségű individuumok mű-
vészetét képviselte. 

A Bécsből Pes t re települt, finomkezű és an-
nak idején keresett nevű biedermeyer-kori mes-
ternek, Lieder Frigyesnek vizfestményeivel kez-
dődött a gyűjtemény. A kiállítás rendezésén 
kívül a gyűjtő dr. Meller Simon érdeme, hogy 
a mult század első feléből egész sor oly mű-
vésztől sikerült egy-egy lapot bemutatnia, akit 
a közönség nem ismer, az ((elfelejtettek® közé 
tartoznak, nevük még a lexikonban sem sze-
repel. Ezek, az Ernst-Muzeum biedermeyer ki-
állítása óta egyedül Melegh Gábort nem szá-
mítva ide : Fialla A., Luby Imre, Medvey Ágost, 
Zukova János, Kozina Sándor, Schoeller J., 
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Sterió Károly, Syko Miklós, Simó Ferenc , 
Sonnenschein Gáspár, Doctor A., Ender Johann . 
Barabás Miklósnak négy vízfestésü arcképét lát-
tuk a kiáiiításon, s egész kis kollekciót kitevő 
tuss, pasztell, kréta, ecsetrajzzal volt képviselve 
Székely Bertalan művészete. Az illusztráció ré-
gebbi, elbeszélő stíljét J ankó János , Wágner 
Sándor néhány lapja hozta a közönség elé, 
Benczúr Gyula rajzmódját egy a «Vajk meg-
keresztel tetésé»-hez szolgáló tanulmány, egy-
egy lap a genre-korszak, a hetvenes, a nyolc-
vanas, a kilencvenes évek naturalista művészetét 
(Mészöly Géza, Gyárfás J enő , Grimm Rezső, 
Vágó Pál, Deák-Ebner Lajos, Bruck Lajos, 
Baditz Ottó, báró Mednyánszky László, Tahi 
Antal, Latkóczy Alajos, Bihari Sándor, Hegedűs 
László, Karlovszky Bertalan, Koroknyai Ottó, 
Kacziány Ödön, Magyar Mannheimer Gusztáv, 
Fényes Adolf). Szinyei-Merse Pálnak öt ceruza-

rajzát állította ki Meller, három közülök a «Ma-
jális»-hoz, egy a «Nőrablás»-hoz szolgáló gra-
fikai jegyzet. Különösebben kiemelődött a nagy-
bányaiak stílusa, akik az illusztráció terén ú j 
álláspontot képviselnek (Ferenczy Károly, Iványi 
Grünwald Béla, Réti István, Thoma János) , 
Egy-egy lappal szerepelt még a gyűjteményben 
Kelety Gusztáv, Melka Vincze, Ziegler Károly, 
Wellmann Róbert, Smigelschi Oktáv, Glatz 
Oszkár, Nagy Sándor, a szobrászok közül szob-
rokhoz készült tanulmánynyal Izsó Miklós, Li-
geti Miklós, Vedres Márk, Beck Ö. Fülöp, Fe -
renczy Béni. Az impresszionista Rippl-Rónai-
nak öt vízfestményét láttuk a gyűjteményben, 
Vaszary Jánosnak egy, Kernstok Károlynak két 
dekoratív lapját s a mai fiatal generációból a 
következők különböző stilű grafikai művei t : 
Vadász Miklós, Hatvany Ferenc, Zádor István, 
Rudnay Gyula, Lénárd Róbert , Vida Árpád, 
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Pogány Willy, Hermann Lipót, Pór Bertalan, 
Ferenczy Valér, Ferenczy Béni, Uitz Béla, 
Berény Róbert, Lampérth József). A kül-
földi mesterek közül Menzelt, Millet-et, Corot-t, 
Liebermannt három-három lap képviselte, 
Leibeit két ceruzarajz, A. Feuerbach-ot , Ma-
rées-t, Rousseau-t, Rodint, Maillolt stb. egy-egy 
tanulmány. 

Az Ernst-Muzeum Deák-Ébner Lajos müvei-
ből rendezett gyűjteményes kiállítást, amely 
március 10-én nyílt meg. A kiállítás nemcsak 
a ma felnőtt új nemzedék, hanem a régebbi 
közönség számára is valósággal művészeti szen-
zációként hatott, mert Deák-Ébner t festői ere-
jének teljességében, egészen új oldalról mu-
tatta meg. Deák-Ébner, aki ma egy-két esz-
tendő híjján hetvenéves, valamikor egészen 
más csapásokon járt, mint aminőkön a ki-
lencvenes évektől kezdve látjuk, Lotz Károly 
nyilvánvaló hatása alatt. A mult század het-
venes éveinek elején, amikor mint egészen fia-
tal festő Pár isba vetődik, a f rancia naturalista 
mesterek lelkes és megértő tanítványa, s ha 
abszolút értelemben nem is nevezhető kezde-
ményezőnek, mindeneset re az akkori újítók 
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csapatában foglal helyet. Párisban Munkácsy 
és Paál László, Szolnokon a magyar népélet 
festői jelenségeiben elmerülő Pettenkoffen kö-
zelsége lendületes tempóban viszi előre, oly 
művek alkotására sarkalja, amelyek a maguk 
nemében mesteri darabok. Arcképei csupa 
közvetlenséggel ható festői jellemzések, t á j -
képein gyöngéd tónusokban él a természet 
bája, szolnoki piacról festett jelenetein kicsat-
tanó a frisseség. A kiállítás vagy három ter-
met betöltő anyaggal, nyomon követte irány-
változtatását, későbbi fejlődését is, — de he-
lyét a magyar művészettörténetben ezek a kis 
formátumu, intim képek ássák mélyebbre, 
amelyek most magánosok gyűjteményeiből s a 
művész műterméből kerültek elő, ahol hosszú 
idő óta majdnem megmagyarázhatlan csöndben 
és szerénységgel húzódtak meg. 

A Szent György-céh XXXIX. művészeti auk-
ciójának, amely március hó 16-ikán és 17-ikén 
folyt le, főleg iparművészeti jellege volt. Az 
anyagban különösen a keramia szerepelt bőség-
gel, Sévres-Meissen-Alt-Wien készítményeken 
kívül a régi magyar agyagművességnek egész 
kollekciója, majd külömböző (flandriai, velencei, 
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francia, magyar) vert és varrt csipkék, minia-
tűrök. Az árverés alá került képanyagból a kö-
vetkezők műveit említjük m e g : Zichy Mihály 
rajza (((Tanulmányok egy jelmezes ünnepély-
hez»), Barabás Miklós (fiatal férfit és fiatal nőt 
ábrázoló két arckép, szignatúra 1851.), Amer-
ling (((Galambot etető kisleány»), a XVIII. szá-
zad végéről W a g n e r János Frigyes nevű Lő-
csén működött festőnek négy arcképe, Schöüer 
(Női arckép, 1835), Pentelei Molnár János (Táj-
kép), Peske Géza («A kis nyalánk»). 

A Frenkel-féle aradi-utcai műkereskedésben 
Körmendi Frim Ervin újabb és régebbi fest-
ményeiből kiállítás nyilt meg márczius 17-én. 
Csendéleteket , arcképet , tá jképeket mutatott 
be Körmendi Fr im Ervin, aki a háború előtti 
években a legtöbbször a Művészház tárlatain 
szerepelt. Annak idején, vagy tíz éve, azzal a 
fiatal nemzedékkel indult, amely a maga lel-
kes törekvését Cézanne eredményeibe kap-
csolta be, mint azonban a legtöbben ebből a 
nemzedékből, Körmendi Frim Ervin is, Cé-
zanne-tól meglehetős messzire elkanyarodott, 
amit ma főleg épen a csendéleteiről lehet le-
olvasni. Kiállításán ugy láttuk, hogy tehetségé-
nek igazi te r renuma a tájkép, a természet 

színes jelenségeinek friss, bár valami dekorativ 
ízt rejtő visszaadása. 

Undi Mariska műteremkiál l í tást rendezett, 
Fehérvári-úti műte rmében (56. sz.), amely 
március 30-ától kezdődőleg két hétig állt ren-
delkezésére az érdeklődőknek. Undi Mariska 
főleg iparművészeti, dekorativ természetű mun-
káiról ismert nevű művésznő, egy időben a 
Gödöllőn Kőrösfői K. Aladár köré csoportosuló 
művésztársasághoz tartozott. Nagyobbszabású 
munká ja a fővárosi Népszálló számára csinált 
dekoratív friz-sorozat, mint festő inkább csak 
az utóbbi években szerepelt egy-egy tár-
laton. Műtermében most a rcképeke t mutatott 
be, pasztelleket, amelyek női táncmozdulatok 
ritmikus érdekességeit adták vissza, s tabáni 
házakról, utcarészletekről készült vízfestmé-
nyeket . 

A Nemzeti Szalonban márc ius 31-én nyílt 
meg Góth Móric gyűjteményes kiállítása. Góth 
Móric jó néhány éve nem jelent meg a nyil-
vánosság előtt. Már a háborút megelőzően kül-
földön tartózkodott , Amerikában járt, majd 
Belgiumban akart állomást tartani , hogy ott 
dolgozzék, amikor kiütött a háború, s Góth 
Móricnak Le Panne-ból sietve kellett távoznia. 
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Hollandiába menekült, ahol eleinte az átélt 
izgalmak tétlenségre kényszerítették, de vagy 
két éve m á r újra erőtel jes munkába foghatott 
s ennek eredményeit mos t elküldte Budapes t re , 
Több mint kétszáz darab festményt és rajzot 
számlált kiállítása. 

Gyűjteményének gerince a holland a n y a g volt, 
de ezenkívül vagy nyolc évre v isszamenő-
leg, régebbi képeket is kiállított, ame lyek közt 
egyaránt voltak magyar földön festett, va lamint 
bretagnei, olasz, belga s északamerikai tá jké-
pek, intrieurök alakkal, figurális dolgok. Állás-
pontot, művészi meggyőződést tekintve, Góth 
Móric e képek alapján ma is az a fes tő , aki 
volt, amikor feltűnt komoly figyelmet keltő, egy-
másután elismerést a ra tó festményeivel. Min-

den spekuláció, komponáló szándék nélkül kö-
zeledik a természethez, hogy annak egy-egy 
jellemvonását, elsősorban fény és tónushatásait , 
minél közvetlenebb módon adja vissza. Stilusa 
lényegben nem változott, de még egyszerűbb 
lett, kétségkívül kevesebb eszközzel rögzíti meg 
benyomásait , amelyek a léleknek rendszerint 
valami rezignált állapotából, elegikus hangula-
tából születnek. 

* 

Kassa város által városszabályozásra kiírt 
eszmei tervpályázatra a beérkezett tizenegy 
pályamű közül az első díjat Lechner Jenő és 
Varga László tervének ítélték, a II. díjat Kope-
czek György, a III. díjat Nóvák Ede pályaterve 
nyer te el. 
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