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IMREY L A J O S B R O N Z P L A K E T T E K 

A TÉLI KIÁLLÍTÁS 

Amagyar művészet friss alkotásainak leg-
előkelőbb bemutató-csarnokafelet t még 

L mindig a háborús idők járását jelző vö-
röskeresztes zászló leng. Beteg katonák foglal-
ták el, akik értünk küzdöttek. A művészet 
munkásai, legalább is azok, akik nem küzde-
nek a végeken, e téli kiállítás idejére is a Mű-
csarnok helyett a Szépművészeti Múzeumnak 
három te rmében s előcsarnokában húzódnak 
meg. Ismételnünk kell, amit már a tavaszi ki-
állítás alkalmával megjegyeztünk, hogy ezek a 
helyiségek, sajnos, a legkevésbbé sem felelnek 
meg egy kiállítás igényeinek. A mindent el-
nyomó architektúra, a kedvezőtlen világítás so-
kat ront képeken, szobrokon egyaránt s a kö-
zönségnek számolnia kell azzal, hogy alkalmas 
helyen ezek a művek sokkal előnyösebben hat-
nak, mint itt. 

Mint tavasszal, most is vázlatos áttekintését 
adjuk a kiállításnak. E sorok célja nem kriti-
kai méltatás, hanem a tárlaton látható külön-
böző technikával készült műtárgyaknak egy-
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szerű át tekintése. Az esztetikai bírálat nem tar-
tozik e füzet anyagának sorába. 

A zivataros idők jelét ezen a kiállításon so-
kan bizonyára az olyan képekben és szobrok-
ban keresik, amelyek tárgyukat a háborúból 
vették, vagy valamely más módon vonatkozást 
mutatnak a még mindig dúló harcokkal. Ilyen 
például M. Nagy Endre «Pihenő vörös ördöge», 
J ámbor Lajos «Harctéri hírek» c. képe, Patzó 
Pál bronzplakettje, Borzásy Béla «Aki már ném 
kap több rózsaszín lapot» c. olajfestménye, 
Sándor Béla búcsúzó menetszázada, Kiss György 
«Kárpáti győzelem® című gipszműve, Beszédes 
László több rendbeli bronza, Juszkó Béla két 
orosz vonatkozású képe. Holló Barnabás ((Vö-
rös ördögo c. bronza, Kopits J á n o s «Gyász»-a, 
Szamosi Soós Vilmos bronz-katonája és emlék-
érmei, Márton Ferenc olasz harctéri pasztelljei, 
Lénárd Imre erdélyi menekült jei . Ide tartozik 
Spányik Kornél «Höfer-jelentése», M. Merész 
Gyula arató honvédjei, Rudnay Gyula «Kozák 
feje», Kemény Nándor ((Menekültek» c. fes tmé-
nye, Gerster Károly ((Szerbiai hegyei», Baranski 
László isonzoi akvarellje, Makó Bertalan galí-
ciai ceruzarajzai, Murányi Gyula ezüstplakettje, 



A téli kiállítás 

Siklódi Lőrinc három rendbeli kis plasztikái, 
Esső Erzsébet Hungária-érmei, Körmendi Frim 
Jenő honvéd-plakettje, dobai Székely Andor 
«Hajnali á lom felváltás előtt» c. bukovinai fest-
ménye, Vesztróczy Manó harmonikázó újonca, 
Moiret Ödön sebesült harcosa. Látnivaló, hogy 
művészeink eléggé szaporán nyúltak a szomorúan 
aktuális tárgyhoz. 

A háború viharával szemben a legbékésebb 
tárgycsoportot a csendélet képviseli. Ebből igen 
sokféle változatot mutat fel a téli kiállítás, úgy 
hogy a választék szokatlanul bő. A virágok szín-
pompáját aknázták ki Csapó Jenő, Bruck Her-
mina, Podvinecz Erzsébet, Edvi Illés Aladárné, 
gr. Lázár Árpádné, Molnár Z. János, Oppel 
Magda, Komáromi Kacz Endréné, Hadzsy Olga, 
Nagy Lázár, Klammer Mariska, Garzó Bertalan, 
Kőnek Ida, L. Hilbert Irén, Vörös Géza, 
br. Splényi Ernesztin, E. Karinthy Ada, br. Pong-
rácz Saro l ta ; csipkék és textilmunkák szöve-
dékének érdekességeit Frank Frigyes, Kari Ernő ; 
üvegneműek és porcellán fényhatásait Gimzer 
Etta, Tamássy Miklós, Humayer Erzsébet, Pen -

telei Molnár János. Alma, barack, dinnye színes 
egyvelege szolgált tárgyul Gremsperger Ernő, 
Koroknyai Ottóné, Szlávik Dezső, Basch Andor, 
Stróbl Zsófia festményeinek. Zöldségfélét Kende 
István festett, szárnyast Romek Árpád, patinás 
bibliát Juru tka József. Ezzel még nem merí-
tettük ki csendéletfestőink hosszú sorá t : végig-
járva a termeken mindenütt találkozunk műveik-
kel s ide jegyezhetjük még Gsrritsen Vilmos, 
Bachmann Károly, Ujházy Ferenc, Páris Erzsi, 
Bükkerti Mariska, Csik Jolán, Muszély Ágost, 
Katonáné Madarász Adelin nevét. 

E hosszú névsor mutatja, mennyire kedvelik 
festőink e csöndes műfajt. 

Voltaképpen a csendélet térbe való felnagyí-
tása az intérieur-kép, amely nagyobb teret kí-
nál a hangulatnak, a tónus-változatoknak. Ily 
intérieur-képet is eleget találunk a kiállításon, 
Nevezetesen ilyen Koszkol Jenő «Szobasarok» 
c. pasztellje, Paczka Kornélia «Műteremsarka», 
Mészárosné napsütötte tornáca, Kacziány Ödön 
templombelseje, Edvi Illés Jenő «Intérieur»-je, 
Bodnár J á n o s előszobája, Kron Jenő műhelye, 

S Z L Á N Y I L A J O S T É L I D É L U T Á N EGY KIS V Á R O S B A N 
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Hatvany Fe renc br. intérieurje, Bruck Miksa 
Orth-kastélya, Keményffi J e n ő ((Özvegyasszony 
szobája» stb. 

E jól képviselt csoporthoz csatlakozik nagy-
számú oly festmény, amely részint a városok 
utca- és piacképeit , részint falurészleteket 
használ fel motivum gyanánt. Ezek néme-
lyikén inkább az architektúra, másokon in-
kább a tá jkép szorosabb értelemben vett han-
gulat-eleme jut szóhoz: az alkonyat, a hólepel 
fehérje, a kis kert virágözöne, a piac tarka 
összevisszasága. Ezt a műfajt is sokféle válto-
zatban rejti magában a kiállítás. Décsy Etel 
virágos udvara, Gergely Imre vásárja, Kató Kál-
mán Országháza és Lánchidja, Déry Béla dan-
cigi városkapuja, Nádler Róber t Székely udvara, 
Krutsay F e r e n c «Dömös» c. képe példa rá, mily 
sok féle helyről és sokféle felfogásban kapjuk azt 
a bő és hálás tárgyat művészeinktől. Ebbe a 
körbe sorozható még Földes Imre régi budai 
utcája, Dietrich Adolf fiumei részlete, Pörge 
Gergely vásárképei, Szuhanek Oszkár Temes-

partja, Neogrády Antal falusi utcái, Kende Ist-
ván somogyi háza, Markó Ernő budai házikói, 
Zorkóczy Gyula portája, Csáky László és Perl-
rot t -Csaba kecskeméti cigányvárosa, Berkes 
Antal budapest i utcaképei, Kárpáthy Rezső Kö-
rönd-képe, Árkay Aladár Donáti-lépcsője, Va-
dász Ilona budapesti u tcá ja , Sautner Lipót 
és Keményffi Jenő falusi udvara, B o e m m 
Rítta falusi Tornáca, Szlányi Lajos havas 
utcája, Mund Hugó és Börtsök Samu nagybá-
nyai részletei, Wagner Géza besztercebányai 
piaca. Szigeti J e n ő faluvége, Pogány Gyula vá-
sárképe, Várady Gyula ezredéves emléke, éjjeli 
hangulatban, Mérő István leanderes udvara, Po-
gány F e r e n c oláh fa temploma, dobai Székely 
Andor pozsonyi ghettoképe, Frecskay Endre 
falurészlete és mások művei. 

Kiállításainkon rendesen uralkodó szerepű szo-
kott lenni a tájkép. 

A téli kiállításon is igen sokféle kiadásban, 
sokféle felfogásban szerepel ez a műfaj. Őszi 
táj képviseli Krajna Jánost, holdvilágította ten-

4 * 51 



G L A T Z O S Z K Á R KÉT N Ő V É R 

festette Frecskay Endre és Bosznay István, a 
Tátra egy motívumát Csánki Dénes; Szigliget 
vidékét Hende Vince. 

Egy sor ál latkép- és szobor sorakozik e mű-
vek me l l é : Rainerné és Heyer Artúr angora-
macskái, ifj. Vastagh György bronz-vadászebe, 
Edvi Illés Aladár akvarellezett borjú-képei, Glat-
ter Gyula és Pilch Dezső tehenei, Csutak Ele-
mér igásló-rajzai, Vastagh Géza oroszlánai. 
Csuk Jenő esti itatást festett , Lányi Dezső pe-
dig falatozó jegesmedvét faragott márványba. 
Látnivaló, hogy az állat-ábrázolást művészeink 
a legkülönfé'ébb anyagban s változatos techni-
kával mívelik. 

Nagyon sokféle az életkép. Sőt körülbelül 
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ger Komáromi Kacz Endrét, egy erdő belseje 
Tury Gyulát, havas motivum a római fürdőből 
Kézdi Kovács Lászlót. ((Égiháború után egy 
svéd kikötőben» a címe Déry Béla művének. 
Vass Elemér erdőbelsejét festet t , Kiss Kálmán 
patakot, Benczúr Béla lejtős útat, Csermely Já-
nos szénagyűjtést, Laszgallner Oszkár esti han-
gulatot, Gy. S á n d o r József a május ' szépsége i t , 
Tölgyessy Artúr a mező virágpompáját , Török 
Károly szántóföldek tábláit, Csikós Anti borús 
tájat . Olgyai Viktor havas mezőket , Egyed Erna 
fenyőerdőt. Leidenfrost Sándor temetőképet kül-
dött, Vidovszky Béla szicíliai tá ja t , Kléh J á n o s 
folyómentét. Poll Hugó művészeté t két t á jkép 
képviseli, Mányai Józsefét egy. Nyitra vidékét 
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ez ad sajátos jelleget a téli kiállításnak. Mesélő, 
elbeszélő, idillikus, pszichológiai momentumot 
kereső életképek, festői jelenetek, az élet pil-
lanatfelvételei tarka sorban kerültek együvé. 
Régibb művészeink közül Peske Géza küldött 
ismét két, az ő előadását jellemző gyermek-
genret. Béli Vörös Ernő két kiadásban mutat 
be mosónőket, Mihálovits Miklós egy Pietát s 
egy alvó leányt küldött. Uferbach Jenőtől egy 
Meglepetés című festmény van itt. Litkei Antal 
pasztellben ad elő kerti jeleneteket. Burghardt 
Rezső két képen egy-egy női alakot. Paczka 
Ferenc falusi idillt festett, Rudnay Gyula vén 
kanászt, Náray Aurélt az «Intelmek» s a «Fel-
hős ég alatts képviselik. Művészetünk egyik 
pátriárkája, id. Vastagh György erdélyi paraszt-
asszonyokat festett, Szenes Fülöp atelier-jele-
netet. Rubletzky Géza bronzba öntötte az első 
lépést. Csalány Béla «a kis kacér»-t festette 
meg, Glatter Ármin pihenést, Gulácsi Béla kert-
ben játszó társaságot, Kornai József kerti jele-
netet, Vörösné Deli Alice a mezőn játszó gyer-
mekeket, Wolf Károly «Est»-et festett. Ezek-
hez csatlakozik Krusnyák Károly történelmi 
kosztümökben festett «Árvalányhaj»-a. Páldy 
Zoltán egy szégyenlős modellt mutat be, Rott-
mann Mozart korcsmai jelenetet, Glück Károly-

tól ((Érdekes olvasm^iyt» láttunk, Erdőssy Bé-
lától vásárképet. M r Henfjk cigányt állított 
ki, Lakos Alfréd ö ' i ^ i s i d ó t ! Pálya Jenő öreg 
magyart. «Olvasás Mzben>f, a címe Semjén 
Ferenc egy o la j fes tményén^ ' : Gulácsy daloló 
pásztort, Czencz Jáq&s n í f a l a k o k a t , Kukán 
Géza öreg baktert ^ l í t o t t - m j Egy vöröshajú 
nőt ábrázol Be lányL^t í t to rK^pe , asztalnál ülő 
nőt Schönberger Arrrian.d fe"#'é4t, asztalnál ülő 
öreg embert KmettjrNJários,. alvó nőt Telkessy 
Valér, ((Re&á«h» öftnű'képet állított ki Szölgyény 
Endre. Kofák, cigány a Pállya Károly és Bródy 
Illés képeinek tárgya. Haranghy J e n ő lóvásárt 
festett, Zemplényi Tivadar imádkozó bucsuso-
kat, Barta Ernő ballerinát, Józsa Károly ópium-
mámort . Knopp Imre családot, Nagy Vilmos a 
szerelmet, Fémes Beck Vilmos a táncot inter-
pretálja, Herrer Cézár olvasó nőt, Csók István 
a plage közönségét, Udvary Géza kentaur-párt 
Glatz Oszkár gyermekeket festett. Ebbe a hosszú 
sorba tartozik még Feiks Alfréd «Estély»-e, 
Kiss Rezső «Bál utánja», Mányai József «Jö-
vendölés»-e, Jendráss ik Jenő tánczosnője és 
még egy sor kép, mindezek együttvéve az élet-
képet mint közkedveltségnek örvendő és sza-
porán művelt műfajt mutatják be. 

Ismert képmás-művészeink, festők, szobrá-

CSUK J E N Ő E S T I I T A T Á S H O Z 
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BOSZNAY ISTVÁN S A J Ó M E L L E T T 

szok egyaránt, ezúttal is kiállították legfrissebb 
műveiket, Szenes Fülöp, Endrey Sándor , Balló 
Ede, Török Olga, Boruth Andor, Demjén László, 
Fábry P., Diner-Dénes Rezső, Geiger Rikárd, 
Ingomár Ferenc, Egerváry Po temkin Ágost, 
Jendráss ik J e n ő , Nagy Ernő, Hermán Lipót, 
Rippl-Rónai József , Kallós Árpád, Schiffer Ar-
túr, Veress Zoltán, Kempis János , Glatz Osz-
kár, Soós Elemérné, Kandó László, Halmi Ar-
túr, Rózsaffy Dezső, Demeter Róbert , Senyei 
József, Klimó István, az ez évben elhalt Szent-
miklóssy Zoltán, Vámossyné Eleőd K., Frank 
Frigyes, Körösfői Kriesch Aladár, Kunffy Lajos, 
Kunwald Cézár festett arcképeket állítottak ki. 
Szobrászaink közül képmásokat, tanulmányfeje-
ket küldtek : Stróbl Alajos, Zala György, Telcsné, 
Reményi József , Rápolty Lajos, Messinger J ó -
zsefné, Loránd István, Kozma Andrea, Kisfa-
ludi Stróbl Zsigmond, Kari Ferenc, Mikula Fe-
renc, Kapitány József, Istók János, Imrey Lajos. 
Hampel Károly. Fakits Ernő, Csillag István, 
Bató-Berger Manó ; gipsz, bronz, márvány az 

anyaguk. Síremlék-műveket Horvai J á n o s állí-
tott ki. 

Legritkább ezúttal az összes tárgykörök közt 
az akt. Borszéky Frigyes, Dobrovits Péter, Fe -
jérváry Erzsi, Ferenczy Károly, Gábor Móric, 
Prihoda István, Kada Alajos, Ujváry Ignác, 
Vajda Zsigmond állított ki ily festményeket. Az 
emberi test formái t választotta tárgyul szobrá-
szaink közül Zilzer Hajnalka, Liipola Yrjő, Far -
kas Béla, Damkó József. Talán részben tech-
nikai akadályok is közrejátszottak azon, hogy 
művészeink a test problémájához most nem 
nyúlnak oly szaporán, mint akár csak néhány 
évvel ezelőtt. Művészetünk érdekében is remél-
nünk kell, hogy minden visszatér a régi kerék-
vágásba. 

A kiállítást rokonszenvvel fogadta a közön-
ség, ami első sorban a nagy látogatottságban 
nyilvánult meg, azután abban a tényben, hogy 
mindjárt a megnyitás napján egész sor mű-
tárgyat vettek meg. A közönség e rokonszenvét 
művészeink méltán kiérdemelték. 
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KRÓNIKA 

(A művésze t i évad és a háborús helyzet . — Kiállítások. 
— A m ű v é s z e t halottai. — Pá lyáza tok és egyebek.) 

Az a harmadik háborús művészeti évad, 
amelyben jelenleg benne vagyunk, nem indult ked-
vező előjelek közt. Értve ezalatt a művészi életnek 
az ország politikai sorsával, magával a háború-
val való kapcsolatát . Augusztus végén új feje-
zete kezdődött a világháborúnak, amelynél job-
ban egyik sem markolt szívünkbe, sebezte meg 
brávótámadással testünket. Az oláhok Ferdinánd 
nevű királyának — a hohenzollerni vér e gyá-
szos tévedésének •—- csapatai léptek magyar 
földre, s az erdélyi végekről, szép, nemes és 
régi városokból menekülők áradata hömpölygött, 
lakatlanul maradtak magyar otthonok tízezrei, 
őrizetlenül s kiszolgáltatva néztek eléje a háború 
démonának kulturális és gazdasági értékek. A me-
nekülők szavát, mindazt, amit az ő komor höm-
pölygésük jelentet t : meg kellett hallania és 
észre kellett vennie annak is, aki a legszoro-
sabban bezárta műtermének ablakát, hogy ott 
a véres vihar dacára, amely Európa földjén 
állandósulni látszik, képek és könyvek közé 
temetkezzék, egy szebb világ igézeteibe takarja 
a rcá t a valóság elől. Akik tudják, hogy Erdély 

mit jelent régi kulturánk szempontjából, hogy 
e magyar legendákkal benépesí tet t , bűvös föld, 
mit őriz — ha töredékesen is — fejedelmeink 
századaiból, az ősi székelység, a szász és magyar 
városi polgárság s egy tehetséggel különöské-
pen megáldott arisztokracia életéből: r iadtan 
gondoltak arra, hogy ezek a dolgok, amelyek 
számunkra kincsek, az oláhok eltulajdonító ösz-
tönének, s annak a gyönyörnek, amely a pusz-
tításban talál kielégülést, áldozatul eshetnek. 
A műtárgyak nagy részéi a veszélyeztetett pon-
tokról még el lehetett ugyan szállítani, bár 
Szebenben például már gránátok jártak nyomuk-
ban. A pat inás templomok, barna falú brassói 
házak, székely porták azonban helyükön marad-
tak s önkéntelenül az a sötét körvonalú kép 
rajzolódott elénk, hogy mire visszatér falaik közé 
az elmenekült élet, sorsuk hasonló lesz a belga 
és északfranciaországi városokéhoz, megcson-
kítva és üszkösen merednek az égnek, a háború 
úgyanúgy végigsuhint rajtuk, mint ahogy a teme-
tők temetőjét csinálta Ypern csodás piacából. 

Szeptemberi napokban, ily körülmények közt 
nézve a művészeti évad elé, csakugyan nem 
sok okunk lehetet t a várakozásra. Jóllehet az 
oláh beavatkozás korántsem nagyhatalmi erő-
vel szólt bele a hadihelyzetbe s katonai erő-
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forrásainkat, készenlétünket ismerők megingat -
hatlanul voltak meggyőződve uralmának átmenet i 
jellegéről : amikor új ellenséggel kell számolni s 
amikor ágyuk és gépfegyverek hazai földön 
szólnak, ki törődhet annyira is, mint eddig, a 
múzsák ügyével, festők terveivel, szobrászok 
műhelyének szülötteivel ? 

Szerencsére, elmondhatjuk : a helyzetváltozás, 
amiben a viszonyokkal tisztában lévők pozitív 
alapon hittek, az ország népe pedig mindenre 
kész elszántságával, hamarább állt elő, mint 
ahogyan ezt akár az optimisták is fel tételezték. 
Hála a szövetséges csapatok rendíthetlen harc-
készségének, amelyet az oláh támadás a maga 
erkölcsi alacsonyságával csak fokozott, hála a 
magyar, német , bolgár és török tigriseknek, 
valamint a fővezetésben Mackensen, Falkenhayn 
és Arz nevéhez fűződő katonai i rányí tásnak: a 
Királyhágón túl, egy d ráma hirtelen színválto-
zásával fordult a világ. Oláh proklamációkat 
már nem ragasztanak s többé nem is fognak 
magyar utcák falaira, erdélyi építményekért már 
nem kell aggódni, a visszavétel nemcsak az 
oláh hadsereget helyéből kivető lendülettel , 
hanem oly stratégiai módon történt, hogy a 
sorvasztó, a tornyokat, tetőket és f inom vo-
nalú erkélyeket kár tyaként elsöprő tűz meg-

kímélte őket. Az ország földje intakt, a háború 
a maga közvetlen megpróbáltatásaiban és lep-
lezetlen borzalmasságával, a tegnap még nagy-
hangú és oly korán elbizakodott ellenség terü-
letén van jelen, nem Budapest , hanem Bukarest 
felé közeledik. 

Magyarázni is fölösleges, hogy ennek a hadi-
térkép-alakulásnak minő kihatása van arra a 
belső biztonsági érzésre, a lelkek millióinak 
ama nyugalmára, amelynek bizonyos állandósult-
sága nélkül a front mögötti élet egy halott 
vegetáció képét mutatná, lehetetlen lenne min-
den polgári létezés s következésképen a mű-
vészet világában is az elmét tétlenné s a ke-
zeket dermedtté tevő csönd honolna. A háború 
első szakában, a most elmúlt szeptember eleji 
napoknál sokkal érezhetőbben kaptunk Ízelítőt 
az idegeknek ily végső feszültségén táncoló, 
zavartan kapkodni látszó és hang já t vesztett 
életből, amikor az emberek lélekzetfojtva be-
széltek arról a gigászi —• már ma is legendás 
— küzdelemről, amelyet ifjú honvédek, tiroli 
vadászok és egy jövendő éposz hősei, öreg ma-
gyar népfölkelők vívtak a Kárpátokban, amikor 
jóformán órákon fordult, hogy «a kötél szakad». 
Mily más volt a szemek ragyogása, az a jkak 
mondanivalója, a hangok csengése a gorliceí 
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át törés után. A reménység vizein evező hajók 
már emelgetni merték vitorláikat, ha művé-
szekkel találkoztunk, már voltak terveik, a lelkek 
letargiája engedett s a homlokok nem viselték 
a nyíltan szorongó aggódás felhőit. Mennyire 
más volt ezt a diadalmas, gáttörő időpontot 
követőleg a vernissage-ok képe, ha te rmésze-
tesen sem hangulatában, sem eredményeiben 
nem is érte el azokat a vernissage-okat, ami-
kor a magyar művészi élet csak önmagával 
volt elfoglalva s nem kellett viselnie, mint or-
ganikus nemzeti kulturtényezőnek, a galíciai 
katonasírok idevetődő árnyékát, a limanovai 
véres napok emlékét. 

Kérdés , hogy ettől az árnyéktól és ettől az 
emléktől egyáltalában, mikor tud szabadulni. 
A nyugalom, a biztonság érzése ma is nagyon 
relatív valami s téves volna abban az illúzióban 
ringatni magunkat, ezt csak s t rucmadarak te-
hetnék meg, hogy amiér t a különböző művészi 
intézmények fennakadás nélkül küldik szét meg-
hívóikat, új képek, szobrok és iparművészeti 
holmik kerülnek a nyilvánosság elé s kiállítások 

BURGHARDT R E Z S Ő TÜKÖR E L Ő T T 

megnyitásához fogatok érkeznek: minden rend r 

ben van. Közelről nézve, a művészet társa-
dalma — közönsége és papjai — oly képet 
mutat, ami korántsem olimpusi rendezettségű. 
Arról most nem szólva, hogy ma még többen 
teljesítenek katonai szolgálatot, mint amikor 
Sámuel Kornél az elsők közt ontotta vérét 
Uzsoknál: a művészi élet a maga egészében is 
megzavart, véletlenek alapján funkcionál. Üressé-
gek tátonganak benne. Eltolódások hatása alatt 
áll, amely következéseiben még nem mérhető 
le, de már érezhető. Mindenekelőtt épen a 
jobb közönség, a művészettel szemben majd-
nem teljesen passziv magatar tást tanúsít. A régi 
közönség, amelynek kialakult ízlése volt, hatá-
rozott igényei, kereset t emberei, mely a tradí-
ciók tartó pilléreként vett részt művészi kul-
túránkban. Arról az új közönségről pedig, amely 
a háború rendkívüli konjunktúrái közt rend-
kívüli vagyonra tett szert : egyelőre csak azt tud-
juk, hogy valahol van, de a művészet közelé-
ben nem látjuk. Nem ítélhetjük meg, hogy mit 
akar a művészettől, ha csak azt nem tekinti 
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valaki ér tékmérőjének, hogy olykor reprezen-
tatív arcképet rendel, mint tekintélyes szoba-
díszt. Megtörténhet, hogy egy művész számára 
ma ez is szerencse — de a helyzet végül az, 
hogy a művészek úgy érzik magukat, mint aki 
ingó talajon áll. Azok közt, akik nem teljesí-
tenek katonai szolgálatot s a katonák közt is, 
akiknél mód van reá, egyesek folytatják a 
munkát ott, ahol elhagyták, makacsul , kitartva, 
ma több lélekzettel, mint amikor a háború első 
dörgései érkeztek Lemberg felől. De nem a 
hadseregszállitó-izlés szemszögéből nézve a mű-
vészek mai napjait, ki mondhatná, hogy azok 
az inspiráció napjai ? 

A szélvihar elnyomja azt, aki énekel benns. 
D Ö M Ö T Ö R 

Az alábbiakban a művészi élet eseményeinek 
képét adjuk, először azokat a kiállításokat 
említve, amelyek a Műcsarnokon kívül a Nem-
zeti Szalon, az Ernst-múzeum, a Könyves Kálmán 
és a Szent György Céh helyiségeiben nyiltak 
meg. 

Múlt számunkban e kiállítási krónikát április 
12-én hagytuk el, amely dátum után a Nem-
zeti Szalonban május 2-án megnyíló zsüri-
mentes kiállítás következett . A Szalon már má-
sodízben nyit ily módon teljesen kitárt ajtót 
művészi igényekkel fellépő munkák számára 
s el kell ismerni, hogy ebből az alkalomból is 
a szabad ajtókon át szépszámmal jelentek meg 
festők, hogy a Szalonnak máskor a zsűri pal-
losával őrzött termeiben helyet kapjanak, sőt 
a küszöbön valósággal tolongás támadhatot t . 
A Szalon rendszeresíteni akarja az efaj ta , ter-
mészetükből következően igen vegyes össze-
tételű kiállításokat, amelyek egyszerre kötik 
csokorba az ál tehetséget a tehetséggel, a meg-
rögzött, ambíciótól igen hevített, de semmiféle 
szárnnyal nem rendelkező dilettantizmust oly 
munkákkal , amelyekhez némi várakozás fűz-
hető. A Szalont erre az az álláspont készteti, 
hogy a teljes homályból kiemeljen tehetségeket, 
megkönnyítse az érvényesülés nehéznek tudott 
útját olyanok számára, akiket még nem vettek 

PÖRGE GERGELY B A R O M F I V Á S Á R 
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észre. Az álláspont motivációja mindenesetre 
szép, ha maga a kiállítás azt nagyon halvá-
nyan is illusztrálta. Néhány résztvevőt tényleg 
találtunk, akiknek munkái bizonyos kvalitásokat 
tükröznek, de ezeknek nevét mintha már másutt 
is lehetett volna olvasni a katalógusban, oly 
kiállításokon, ahol a zsűri néven ismert vész-
bíróság működött . Az elv kedvéért, a Szalon 
azért természetesen rendezhet ily kiállításokat, 
ha azokban nincs is jelen — eddig legalább 
nem volt szerencsénk hozzá — az az elem, 
amely eredetileg hozta létre a aSalon des 
Independantso jakobinus szellemű intézményét. 
Ez ugyanis az a forradalmi elem, amelyet tény-
leg minden zsűri megfuttat , nem enged be, 
amely ez uralkodó ízléssel, iskolákkal, festői 
szisztémákkal szemben vörös posztó. Párisban 
nem egy ily természetű kiáll í tás akadt, ahol a 
vörös posztós elem erősen képviselve volt, a 
Szalon zsürimentes kiállításán azonban nem 
találtuk nyomát. Az üldözöttek és nagyot aka-
rók, a homályban élő mezítlábosok hiányoztak, BASCH A N D O R BA LIRUHAS H Ö L G Y 

átlagban véve az egésznek nyárspolgári íze 
volt, korán tsem a festés Dantonjai adták meg 
jellegét. 

Szívesen jegyezzük fel viszont két fiatal t a -
lentum — Czóbel Margit és Zajti Fe renc — 
nagyobb kollekciókkal tör tént bemutatkozását . 
Ha e bemutatkozásra ily mértékben csak e 
kiállítás adhatot t módot : a k k o r érdemes volt 
megrendezni. Nem hisszük azonban, hogy akár 
az egyik, akár a másik nem jutna szóhoz oly 
helyeken, ahol a szinvonalat zsűrik őrzik s a 
képek számára kritériumokat állítanak fel. 
Annyit nyilvánvalóan tudnak, hogy egy-egy mun-
kájukkal f igyelembe vétessenek, s törekvésük-
ben, felfogásukkal távol ál lnak minden oly m ű -
vészeti radikalizmustól, amely bármelyik zsűri-
ben heves til takozást keltene fel. Czóbel Mar-
git vízfestményeket állított ki, egy egészen 
sajátságos fantázia gyengéd és áhítattal készült 
termékeit. Határozott dekoratív tehetség, aki, 
ha annyit tudott elérni ;— mint hallottuk •— 
jóformán autodidakta úton : a további fejlődése 
okkal kelt komoly várakozást. 

Zajti Ferencben erősen vívódó embert ismer-
tünk meg. Kollekciójában meglepő dolgok mel -
lett találtunk olyanokat, amelyeket mintha nem BORUTH ANDOR L I L A R U H Á S HÖLGY 
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is ugyanaz a kéz csinált volna. Különösen 
akkor, ha színekkel dolgozik. A grafika mintha 
közelebb esne lényéhez. Fé lő azonban, hogy 
oly útra kanyarodik, amely könnyen elnyomhatja 
a festői vénának kifejlődését, amely még ne-
hezen küzködik ugyan kifelé, de megvan benne. 
Zajti érdekesen gondolkodó, tartalmas e m b e r -
nek hat, de mintha nyakig benne volna abban 
a Tolstoj-féle kulturfelfogásban, amely m á r 
idejét múlta, amikor azonban divatban volt, a 
képzőművészetre akkor - sem hatott termékenyí-
tőleg. Mi legalább nem tudunk róla, hogy a fes -
tészet remekműveket köszönhet neki. Zajt i is 
abban az önvallomásban, amelyet a kiáll í tás 
katalógusának előszava közöl, olyasmit ír, a m i 
éppen a képzőművészet lényegbeli részének 
lefokozása. Azt írja rövid programmjában, hogy 
«elmúlik a festészet és elmúlik minden kép, 
de egy cselekedet , egy jó tanács, ez több min-
dennél, ez megmarad mindenkoron, fel van írva 
az élet könyvében)). Majd pedig «minden, ami 
az emberi hiúságot előidézi, akár szellemi, akár 
anyagi, az mindig csak a formáig mehet , de 
egy parányi virág szeretete összeköt a T e r e m -

INTERIEUR A J Á N O S FŐHERCEGI 

ORTH K A S T É L Y B Ó L . II. 

tővel — és ha vonást teszek, az csak imádko-
zás lehet . . .» Nem akarunk itt Zajti felfogásá-
val vitába elegyedni, s azt kérdezni, hogy egy 
jó cse lekedet miért él tovább, mint egy görög 
szoborból sugárzó szépség. Csak idéztük e pár 
sort a festő programmjából, amelynek alapján, ha 
jól ér t jük Zajtit, a művészet célja oly morális 
tendenciák és intellektuális örömök szolgálata, 
amelyek függetlenek a formai megnyilatkozás-
tól. Szer in te a kép azért születik, hogy gondo-
latoknak és mondanivalóknak — filozófiai, l i t tej 
ráris ér telemben — legyen wszerény foglalata», 
szerintünk azonban ez inkább vall egy álomjáró 
metafizikusra, mint festőre, akinek művészete 
a látás érzékére épül, matériál is szépségekben él 
s a maté r ia iránti fogékonyság nélkül nem kö-
zelíthető meg. 

Június 1-én kezdődött a Szent György Céh 
XXVIII. aukciója, miután az előző napokon az 
aukcióra kerülő anyagot az érdeklődő közönség 
a Céh helyiségeiben megtekinthette. Az anyag 
gerince ezúttal egy speciális gyűjtemény volt, 
amelyet Kilényi Pál hagyott hátra. Kilényi Pál 
egy emberöltőn át gyűjtött, elsősorban porcel-
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lánt. A régi magyar kerámia hozzáférhető em-
lékeit szerezte meg, oly időben, amikor holicsi 
gyártmányú edényekért és figurákért adtak 
ugyan pénzt, de a gyüjtésük nálunk még nem 
volt divat. Ennek megfelelően természetesen az 
áruk nem volt az, amit az utóbbi években kel-
lett adni a már ritkaság számba menő s alig 
kapható holicsi fayence-okért, nem szólva arról, 
amit a Szent György Céh aukcióján ért el 
egy-egy szebb darab. Oly áremelkedésnek le-
hettek szemtanúi azok, akik végig nézték e 
magyar porcel lánoknak új kezekbe való ván-
dorlását, amire háború előtt bajosan lett volna 
példa. E kezek tulajdonosait nem ismerjük 
ugyan, de egészen valószínű, hogy közük van 
a háborús vagyonhoz. Másként alig volna le-
hetséges, hogy szemrezzenés nélkül tegyenek 
le az asztalra oly összegeket, amelyek hasonló 
műtárgyaknak a háború előtti árát négy-ötszö-
rösre. sőt feljebb szökkentik. Ez a vagyon ma 
valósággal haj tóvadászatot rendez antikvitások 
után, minden pénzt megad kastélyért, bútorért, 
porcellánért. szőnyegért, csillárért, képért, csak 
régi legyen. Je lenségének motívumaival most 
nem foglalkozunk, de tény, hogy megvan min-
denütt, ahol a háború hirtelen, az elmúlt két. év 
alatt máról-holnapra az új milliomosok rendjét 
csinálta meg. Egy német művészeti folyóiratban 

olvastuk, hogy Oroszországban például már 
nagyítóval se lehet találni régi műtárgyat. 

Kilényi Pál gyűjteménye négyszáz keramikus 
holmit számlált . A zömét holicsi gyártmányok 
adták, ezenkívül stomfai, pápai, tatai, regéci, 
bélaházi, herendi porcellánokat láthattunk. 

A Kilényi gyűjteményen kívül egyéb műtár -
gyak is á rverés alá kerültek, köztük Szinyei 
Merse Pá lnak egy 1906-ban festett s park-
részletet feltüntető képe. 

Szeptember 24-én nyílt meg az Ernst -mú-
zeum idei szezonjának első kiállítása. A tevé-
keny és szerencsés kézzel vezetet t intézet né-
met és osztrák művészetet mutatott be, vala-
mint kát — már rég a műtörténetben álló — 
magyar festőt, Than Károlyt és Gerhardt Ala-
jost, A kiállítást tanulságosnak és tartalmasnak 
nevezhetjük, sok darabja csakugyan mesteri 
színvonalat reprezentált. A modern időt, nap-
jainkat csupán német művészek je len te t ték : 
egész sor kézrajz a modern berlini iskolából, 
illetve az ú. n. Liebermann-féle körből (Lieber-
mann, Slevogt, Corinth), majd a más művészi 
poluson mozgó Stuck, Kalckreuth, a nemrég 
elhalt Ottó Greiner, Kolbe stb. lapjai. A régi 
korra, amelyben a németeknek két oly klasszi-
kusuk van, mint Marées és Menzel — az 
egész XIX. század két legkülönb germán tőről 
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szakadt festője — e mesterek néhány kisebb 
tanulmánya emlékeztetett , valamint Anselm 
Feuerbach három festménye, köztük a «Romeo 
és Julián, amelyekről csak most tudtuk meg, 
hogy magyar magántulajdonban vannak, Born 
Frigyes báró bírja őket. 

A kiállítás nagyobb és ránk nézve tanulsá-
gosabb része, természetesen az osztrák festők 
kollekciója volt. Egyrészt az ismert kapcsola-
toknál fogva, amely Bécs és a magyar festői 
stílus közt egész koron át fennállt, s másrészt , 
hogy egész csomó munkát derített fel, amelyek 
hosszú évtizedeken át magángyűj teményekben 
élték napjaikat. E munkák révén, a közönség 
ismét lá that ta illusztrációját annak, amit a mű-
történetben olvashat, hogy Pest-Buda valósággal 
fiókja volt a császárváros festészetének, de sze-
rencsére — s ez a régi Pest müértőinek di-
csérete — korántsem jelentett számára oly 
gyarmati területet, amely mindent megemészt . 
A Müegyletnek a Diana-fürdő épületében levő 
kiállításain, a tucatfestők, az akkori giccs baj-

nokai igaz hogy szép napokat láttak, jól ke-
restek, mialatt jeles magyar talentumok kop-
laltak, de a legjobbaknak sem volt okuk pa-
naszra, a gazdag pestiek, polgárok és mágnások 
szeme és pénze rájuk talált. Ez némileg eny-
híti azt a műtörténeti fázist, amely még Szé-
kely Bertalanhoz és Madarász Viktorhoz is 
inkább mostoha volt, mint bőkezű, mert hisz' 
ma finom értékeket, a nemzetközi műpiacon 
keresett, tekintélyesen szignált képeket jelent 
kulturális vagyonúnkban. 

Azok közül az osztrák-német, bécsi mes terek 
közül, akikhez magyar festőket több-kevesebb 
szállal köt tanítványi viszony, Rahi, Waldmül-
ler és Zimmermann, az «ideális®, a komponált 
tájkép embere voltak jelen. Ha nem is oly művek-
kel, amelyekben legkiválóbban tükröződnek ké-
pességeik, de mindenesetre jellemző képekkel . 
Rahl egyik —• talán leglelkesebb — magyar 
követőjének Than Károlynak, a kiállítás egész 
termet betöltő anyaggal frissítette fel emlékét , 
amely az utóbbi időben már tagadhatatlanul 
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elhalványulóban volt. Nem vitatjuk itt, hogy 
ez véletlenül érte, méltatlanul, vagy természe-
tes folyomány gyanánt. Csak megjegyezzük, 
hogy két képe — egy csendélet és önarckép 
— meglepően hatott, temperamentumosabb és 
közvetlenebb stílusával. Ez nem még a Nem-
zeti Múzeum képtárából ismert Than-féle fes-
tésmódot reprezentálta. A modern ízléshez és 
látáshoz ily fajta képek, amelyeken nincs semmi 
professzori szárazság s amelyek csak ritkán 
akadnak elénk, közelebb esnek, jobban érdekel-
nek, bár egészen valószínű, hogy Than nem 
sok súlyt helyezett rájuk, ő tel jesen más prin-
cípiumokra építette a festői értékeket. 

A másik magyar festőről, Gerhardt Alajos-
ról, aki szintén tanult Rahltól, eddig jóformán 
nevén kívül alig tudtunk valamit. Egy képét 
láthattuk azon a kiállításon, amelyet az Ernst-
múzeum «biedermeyer-kori magyar festők» 
műveiből rendezett, de ezenkívül homály fedte 
művészi alakját . Gerhardtot nem neveznénk 
ugyan «biedermeyer» festőnek, mint ahogy az 
Ernst-múzeum ily jegyű kiállításán is akadtak 

képek, amelyekkel szemben az az e lnevezés 
önkényes — a lényeg azonban kétségkívül az, 
hogy az 1889-ben született s 1889-ben meg-
halt művész, egy jobb-sorsra érdemes, hivatott 
és küzködő talentum volt. Ezt az a hagyaték, 
amelyet most özvegye állított ki, egyaránt il-
lusztrálta: néhány pompás a rckép mutatta e re-
jének viruló teljességében, más dolgok pedig 
azt, amivé elsorvadt, mint napi robotra utalt s 
abból kiemelkedni nem tudó rajztanító. Az 
említett mes te rek mellett a bécsi piktúra más , 
részben korábbi etappe-ot jelentő művészeit is 
bemutatta a kiállítás, nagyrészt magyar magán-
tulajdonban lévő képekkel. így Fügert és Daf-
fingert, Canont, Amerlinget, Danhausert , R o m a -
kot, Eyblt, Einslet, a Pestre te lepedet t Liedert, 
Pet tenkofent , Van Thorent, Tina Blaut, akinek 
most november 1-én bekövetkezett halálát is meg 
kell említenünk. Tina Blau a magyar művé-
szeknek Bécsben ép úgy lelkes propagálója 
volt, mint amily odaadó szeretet tel tanulmá-
nyozta és örökí te t te meg, Pet tenkofenhez ha-
sonlóan, a szolnoki vidék és népélet festői 
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érdekességeit. 1874-ben már Szolnokon fest s 
több mint száz képe tanúskodik ezekről a m a -
gyar földön töltött évekről. Nálunk legtöbb ily 
képe Kohner Adolf báró tulajdonában van. 

Október 1-én és 2-án tar to t ta meg a Szent 
György Céh XXIX. aukcióját, majd október 
1 4-én a XXX.-at . Egy valóban sokoldalú buda-
pesti magángyűjtemény kerüli itt árverés alá, 
illetve egyelőre annak csak egy-egy része. 
A gyűjtemény egy ismert magyar esztetikusé, 
kezdve régészeti tárgyaktól, képeken, iparművé-
szeti holmikon át oklevelekig és könyvekig, 
gazdag és sok esetben ritka értékű anyagot 
ölel föl, különösen magyar vonatkozásuakat, 
magyar művészeti, kulturális emlékeket. Először 
a grafikai anyag aukcióját tartották meg, amely 
majdnem kétszázötven darabot tett ki, Fuchs -
taller, Váncza Mihály, Tyroler, Barabás, J a n k ó 
János, Kriehuber, Latkóczy Lajos, Kelety, Ma-
rastoni stb. lapjaival. Köztük találtuk Munkácsy 
Mihály «A regélő lovag» c. szénrajzát is, amely 

a sárosi művészsorsjáték 3000 koronás díját 
nyerte meg. A festmények közt a legjelenté-
kenyebbek voltak Canon-nak egy 5000 koro-
nára becsült «A zoologusok» c. festménye, 
Mednyán'szky '«Borús tá j»-a , Bruck Lajos egy 
interienrje, Ferenczy Károly «Hid» c. képe. 
Szamosi Elek «Nő kalapban» c. festménye, 
Iványi. Grünvald Béla két tá jképe («Szalma-
kazlak, Havazás»), Karlovszky Bertalan tanul-
mányfeje. A gyűjteménynek okt. 14-én folyta-
tott aukcióján Adams és Chippendale stílusú 
angol bútorok kerültek sorra, természetesen 
nem egykorúak, hanem jóval későbbiek, külön-
böző iparművészeti tárgyak, köztük néhány finom 
és jellemző empire-darab, egész sor holicsi kő-
edény, női pipere holmik stb. Az interieursze-
rüen rendezett kiállítás képei közt egy tájkép 
id. Teniers munkájának volt feltüntetve, egy 
vallásos kompozíció Tiepolo műhelyéből való-
nak, egy ugyancsak kisméretű kép Claude Lor-
rain müvének. Mindezekről természetesen — 
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főleg az utóbbi, Lorrainnek előttünk egy gyor-
sabb szemle alapján is gyanús képéről kérdés, 
hogy állják-e a szakértői vizsgálat, a műtörté-
net! stílkritika tüzét. A képek közt láttuk még 
Maulpertschnek három tanulmányszerű kompo-
zícióját s egyéb régi olasz és f rancia ((isme-
retlen mesterek» kezére valló festményeket . 

Bálint Rezső festőművész a Könyves Kál-
mán termeiben rendezett kiállítást, amely ok-
tóber 15-én nyílt meg. Bálint Rezső a fiatal 
festőgárda tagja, de azok közül való, akiknek 
a bármily áron való gyors érvényesülés nem 
ideáljuk. Az igazi talentum útja valahogyan 
mindig ilyen, nem is lehet más, amikor szemét 
állandóan, a művészet komoly és becsületes 
értékeire függesztve, azt adja, amiben hisz, s a 
festői feladatoknak nem a könnyebb, kénye-
lembe szenderítő végét fogja meg. Bálint Rezső 
eddigi élete folyása — mint sok más társáé — 

sem ment minden regényességtől. A fiatal 
művésznek, aki vagy harminckét éves lehet, 
voltak napjai, sőt egész korszaknak ható évei, 
amelyek szinte szünet nélkül és fáradságot nem 
ismerve, abban a hajszában teltek el, hogy 
miként lehetne szert tenni műteremre . Amikor 
pedig Kolumbus-módra benn volt a műterem-
ben : a festék égető problémája merült föl, a 
vászoné, nem is szólva a rámáról , amit Bálint 
szívesen engedett át az ő — nem kevésbbé 
romantikus— maecenásainak, vagy a modellekről, 
akiket a rideg kényszerűség pa rancsa folytán, 
sokszor helyettesítettek pesti házte tők és egyéb 
árva műteremholmik, mint csendéleti tényezők. 
A dolog olyformán áll, hogy Bálint Rezső kez-
dettől fogva küzködött , oly energiával, aminél 
több — inkább törékeny, mint atlétaszerű szer-
vezetétől — igazán nem kívánható. Először 
azért folyt ez a harc, amelyet azonban mindig 
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némán és szerényen, hangos lamentálások nél-
kül végzett el önmaga, hogy egyáltalában festő 
lehessen, hogy egy foglalkozástól, amely a mű-
vészettől fölötte távol esik, átcsaphasson a fes-
tészethez, amelynek rajongója, aztán pedig azért, 
hogy elkezdett tanulmányait folytathassa. Nem 
egyszer meg kellett szakadniok ezeknek a gya-
korlati tanulmányoknak, a ténylegesen vett fes-
tői munkának, ami valójában autodikta módon 
folyt, bejegyzett iskolához, akadémiához nem 
volt, nem lehetett köze. Mindazonáltal Bálint 
nem engedett, tar tot ta magát, szívósan, még 
Párisba is kiment s álló esztendeig elvegyült 
ott a fes tők negyedének, a Montparnasse-város-
rész lakói közt. Hogy ezt miként csinálta, most 
talán nem tartozik ide, bár nem volna untató 
olvasmány. Az életnek ily kanyargó útját , amely 
rózsakertek helyett Karsztok közt visz, Bálinthoz 
hasonlóan mások is megteszik, fiatal s nem éppen 
csipkés bölcső árnyékában született emberek. 
De aki ezen az úton, annak drótsövényei és 
kerítései dacára, aránylag rövid idő alatt eljut egy 
stációhoz, amely oly művészi eredményt mutat, 
mint aminőt Bálint Rezső mostani kiállításán lát-
hatott a közönség: annál nemcsak energia van 

jelen, amelylyel megússza az élet tengerét, 
hanem kétségtelen hivatottság. Bálint kiállításán 
régebbi-munkák is akadtak , persze csak elvétve. 
A ger ince csupa nóvum volt, még pedig nem-
csak abban, amit ábrázoltak — nagyrészt egy 
katonakórház falai közül kikapott je lenségeket , 
— hanem megoldásukkal, azzal az erős fejlődés-
sel, amelyet a művész ismerői előtt így doku-
mentál tak . 

Október 22-én nyilt meg az Ernst-muzeum-
ban Jávor Pál kiállítása. Jávor Pál munkái 
közt tanulmányt kevese t találtunk, ellenben 
annál több befejezett, a művész felfogása sze-
rint végső pontig fejlesztett képet. Csendéletek 
váltakoznak interieurbe helyezett aktokkal, táj-
és arcképekkel. Mindezek a festmények kizá-
rólag a művész új munkásságának termékei. 
Már amiatt is érdeklődést keltettek azok közt, 
akik Jávor Pál tehetségét kezdettől fogva figye-
lemmel kisérik, hogy az utóbbi két-három év-
ben Jávor nem igen jelent meg kiállításokon. 
Most egy nagyszabásúnak mondható gyűjtemé-
nyes tárlattal állt elő, amelyben friss képek és 
ra jzok készségét, festői apparatusát , formatudá-
sát is továbbfejlesztve adták. J á v o r műveit min-
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dig jellemezte egy szinte fölényes, a nehézsé-
geket könnyen győző rajz, már akkor is, ami-
kor a Benczúr-mesteriskola egészen fiatal tagja 
volt. Ma ez a rajztudás még biztosabb, egye-
nest a virtouzitás magaslata körül jár. Egyben 
azonban jellemzőbb is, kevéssel többet kifejező. 
Főleg oly képein szuverén ebbeli stílusa, ame-
lyek egy-egy természet i jelenséget a maga 
közvetlenségében, egyszerűen és frappánsan ad-
nak vissza. Ily jellegűeknek nem interieurjeit, 
csendéleteit, szobába, selymek és bársonyok 
közé állított aktjait véljük, hanem azokat a 
levegős, melegebbre hangolt tájképeket , ame-
lyek Szolnok vidékéről valók. Például «A Pityó 
part ján» vagy a «Szolnoki híd». 

Nagy István festőművész a Könyves Kálmán 
termeiben rendezett kiállítást, amelynek meg-
nyitó napja november 4-én volt. Nem igen 
emlékezünk az utóbbi időkben még egy kiállí-
tásra, amelyben a műértő közönséget egy előtte 
jóformán ismeretlen nevü festő a meglepeté-
seknek ekkora tárházával fogadta volna. Szá-
munkra is sokban új öröm volt járni Nagy 
István rajzai és színes tanulmányai közt, úgy 
éreztük magunkat, mint egy dús, virágzó erdő-
ben — jóllehet régebben láttunk Nagy István-

tól egyet-mást, olykor egy-egy kiállításon ra j -
zot, képet, amelyek azonban mindig min tha 
nehezen, szinte félve akartak volna a nyilvá-
nosság elé kerülni. Nagy István oly talentum, 
akiben már ma jdnem túlsók a magyar szemér -
messég. Ahhoz kétségkívül és szerencsére nem 
ért, helyesebben nem is akart érteni, hogy mint 
lehet hathatósan kamatoztatni vékonyka tudást, 
rangon felül szerepelni a napi dicsőség á lara-
nyában. Nagy Istvánt, lelkének struktúráját, mű-
vészi természetét egész világ választja el azok- • 
tói a fürge élelmesektől, akik matematikai 
pontossággal adminisztrálják maguk körül a si-
kert. azoktól a talmi zseniktől, akik terrorral 
akarják maguk részére hódítani a kritikát, s 
azoktól is, akik a divatosság kegyeiért mindenre 
kaphatók. Az ily kötésű ember, mint Nagy Ist-
ván, egész életét dobja a serpenyőbe, amelyen 
fordul, hogy művész lesz-e vagy sem. Jó, hogy 
ez így van és volt, mert másként Nagy István 
alig tar tana ott, ahol tart. ennek a következ-
ménye, hogy ma, kiállításában valósággal zu-
hogva csap le a nézőre töves, művészettől ízig-
vérig átitatott mondanivalóival. S imán és ol-
csón persze nem ment az, hogy Nagy István-
nak a közönség, a nagy nyilvánosság előtt hal-
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ványan, sőt ismeretlenül csengő nevét nem le-
het többé felejteni, hogy e nevet a Könyves 
Kálmán szalonjában kiteregetet t festői gyűjte-
mény valósággal bedobta a legjobb tehetségüek, 
a legkomolyabb márkájú művészek közé. Az 
ára makacs és hosszantartó mérkőzés volt, 
amelyet Nagy István önmagával és mes te r sé -
gével folytatott. A nyomát ott találjuk a stílu-
sán, annak sajátos vonásaiban, egyéni izében, 
s ott van ennek a világgal való — nem épen 
vígságos — harcnak emléke a festő é le tné-
zésén is, amely inkább komoly, markáns férfi-
arcokon akad meg, s színes, napsütéses tá-
jakba is mintha belecsenne valami rej tet t bo-
rongást. 

Nagy István háromszáz rajzot és pasztellt 
mutatott be, amelyeket túlnyomórészt a há-
ború alatt csinált, mint egy székely honvéd-
gyalogezred katonája, parancsnokának művé-
szetszerető gondoskodása folytán, aki a nép-
fölkelő festőnek módot adott a munkára. Há-
romszáz rajz, kép, kisebb-nagyobb színes tanul-
mány ennyi idő alatt valóban nem mindennapi 
termékenységre, nem szokványos festői vénára 
vall, ha köztük minden darab művészi megol-
dásával is annyira érdekkeltő, nem fölösleges 
ismétlődés, mint Nagy István kollekciójának 
darabjai. Erdélyi tájakról és emberekről, leg-

inkább katonákról készült tanulmányok, festői 
val lomások váltakoztak a kiállításon galíciai 
utak emlékeivel, ahol a művész honvédsipká-
val a fején járt együtt székely bajtársaival. 
Bennük egy természetfestőt ismerhetett meg a 
közönség, aki a szeme elé torlódó jelenségek-
ben a lényegest keresi s közvetlenül, sans 
phrase adja vissza. Pasztelljei valóban nem fe-
minin jellegűek. A szokott édes pasztell-tónus 
hiányzik róluk, s rajzai sem elaprózott, gyengéd 
és cizellált f inomságokra épülők. Ehelyett más 
van jelen s kárpótol bőségesen Nagy István 
műveiben : erő. Az érzésnek valami áradó, ma-
gyar heve, fajtájának, a góbéknak férfias, kemény, 
paraszt i ereje. Nagy István kiállítása az erdélyi 

menekül tek és károsultak segítését szolgálta. 
* 

November 15-én nyilt meg a Könyves Kál-
mán termeiben Kóber Leó kiállítása, amelynek 
a festő, aki mint honvéd tiszt — m. kir. népf. 
főhadnagy - - szolgál a háború kezdete óta, 
«Jegyzetek és megjegyzések a háborúról)) címet 
adta. A kiállítás anyaga ennek megfelelően két 
részre oszlott. Az egyikben a művész emlékei 
öl töt tek testet, amelyeket galíciai utakon szer-
zett, dokumentumok kerültek elénk. Itt egyaránt 
találtunk oly műveket , amelyek a naturalista 
szemlélődés termékei , sokszor bizonyos genre-
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szerű ízzel, s oly lapokat, amelyek szimbolikus 
célzatúak, merőben a festő fantaziájának alko-
tásai. («Mi, magyar katonák», «A háború»). 
A «megjegyzések»: egész sor karikatúra, a 
front mögötti élet, a hadtápvonalak alakjairól, 
akiken a művész szeme okkal vagy ok nélkül, 
pusztán pour l'art kedvtelésből megakadt. Itt 
a régi Kóber szólal meg, a humoros — sajnos 
főleg német — lapok találékony illusztrátora, 
elmésen, embernézésének fölényes, pőrére 
vetkőztető módján, amelynek maró, gyilkosan 
tépő szatírája azonban jelenleg mintha enyhült 
volna. Kóber Leó kiállítása száz kisebb-nagyobb 
munkát számlált, amelyek különböző grafikus 
anyaggal készültek: ceruzával és tollal fekete-
fehéren és színesen csinált rajzok voltak, akva-
rellek, guache-ok. Eltekintve a határozottan 
illusztratív lapoktól, amelyek mellől egy-egy 
ötlet szövege szinte e lválaszthata t lan: majd 
mindegyik műve mesélő, irodalmi tartalmat 
rejtett. A festő már motívumaival is a néző 
értelmi és érzelmi világához akart férkőzni. Ezt 
a hatást elérte, nem egy munkája háborús je-
lentményében megkapó («Temetés a front mö-
gött)), ((Búcsú a küszöbtől)), «Tavasz ébredése®, 
«Mennek a katonák», «Hazai nóta»), olykor 
megrázóan, leplezetlenül emlékeztet a nagy és 

szörnyű harcra («Csata u tán», «D. hadnagy el-
esett ba rá tom arcképe»). A novelláris tar ta lom 
azonban legtöbbször a festői kifejezés ere jére 
épült, ahogyan azt Kóber előadta, abban ceru-
zájának és vízfestékbe már to t t ecset jének fris-
sességét éreztük. 

November 18-án és 19-én tartott XXXI-ik 
aukcióján, a Szent György céh folytatta annak 
a budapesti magángyűjteménynek elárverezését , 
amelynek anyaga tette ki a korábbi két auk-
ció tárgyainak nagy részét is. Ezúttal textil 
munkák kerültek sorra, régi magyar h ímzések, 
nemesi oklevelek, híres autogrammok, s egy 
XIII—XIV. századból való előzékpapir-gyűjte-
mény. Ugyancsak aukció alá kerültek külön-
böző bronz-, réz- és óntárgyak az Uránia Orszá -
gos Nőegyesület gyűjtéséből, amelyek művészi 
értékük révén a beszolgáltatási kötelezettségtől 
mentesek. 

* 

Három hősi halottal kell kezdenünk a m ű -
vészet embere inek szomorú, de kötelességtel-
jes veszteséglistáját . E há rom fiatal művész , 
akiket a harc téren ért a nagyon is korai v é g : 
Racskó István, Raith Béla, Germány Elemér . 

Racskó István, még a háború elején, az 
1914. évi Szerbia elleni offenzívában, egy éjjeli 
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támadás alkalmával esett el, december 7-én 
Grockánál. Özvegye hosszú ideig bízott abban, 
remélve és várva, hogy hátha a hír, amelyet a 
festő bajtársai hoztak, de hivatalos értesítés 
nem jött róla, n e m bizonyul valónak. így mi 
is halogattuk ennek megemlítését, amely azon-
ban ma már sa jnos , de kétséget kizáró meg-
erősítést nyert. A fiatal festőről szóló hír. a 
hozzá közel állókon kívül, azokat is érzékenyen 
érte, akik i smer ték tehetségét, látták eddigi 
munkáit. Mindössze huszonnégy éves mult 
(született 1890 ápr. 29. Csömörön, szülei egy-
szerű gazdálkodók). Az iparrajziskolába járt, 
mint ennek tizenhatesztendős növendéke azon-
ban egy napon Münchenbe ment , hogy festő 
legyen s minden másnak búcsút mondjon. 
Münchenben Hollósy tanítványa lett, két évig 
dolgozott —- nyáron Técsőn — e mester mel-
lett, aztán ar ra a művésztelepre ment, ahol 
szintén élnek Hollósy-tradiciók: Nagybánya 
lakója lett. Itt töltötte éveit — közben egy 
télen Rómában időzve — folytonos munkában, 
mint befelé élő, szerény és csöndes ember , 
egészen a háború kitöréséig, amikor pót tar ta-
lékosként vonul t be katonai fegyveres szolgá-
latra. Nevét a közönség nem ismerhette, mer t 
hisz' kiállításon eddig még csak egy ízben 

szerepelt Nagybányán, egy tájképpel és önarc -
képpel, amely utóbbi művét a megnyitás nap-
ján meg is vették. Egy kisebb kör azonban, 
amely ismerte, elvétve látott egyet-egyet tem-
peramentumosán festett, nagybányai szinpom-
pát tükröző tájképeiből, plein-air-ben festett 
aktjaiból, akik látták műtermében dolgozni: 
sokra tar tot ták. Okkal fűztek igen szép remé-
nyeket jövőjéhez, amelybe azonban, mielőtt e 
jövő kiépült volna, a sors úgy szólt bele hir-
telen és tragikusan, hogy vérét kellett adnia a 
barna rögért, amelyhez tartozott , amelynek át-
érezte ere jé t . A szürke katonasír, amelyben 
Racskó István porlad, friss bimbót tört le a 
magyar művészet fájáról, egy reménységet 
takar, de egy férfit is, aki egész és igaz volt 
és felmagasztosult e kulturát fenntartó földnek, 
hazájának védelmében. 

Raith Béla a fiatal művésznemzedék szimpa-
tikus és jónevű tagja volt, szobrász és grafikus. 
Raith ha rminc évet élt (született 1885-ben 
Budapesten), mint a 32. gyalogezred zászlósa 
az északi harctéren küzdött, megsebesülve 
esett orosz fogságba, s a baligródi tábori kór-
házban halt meg 1915 márc . 19-én. Művészi 
tanulmányait az Iparművészeti iskolában végezte, 
a díszítő szobrászati szakon, de ugyanígy komo-
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még a helyi kiállítások látogatását is meg-
nehezítette s végre lehetetlenné te t te s szeme 
gyöngültével már olvasni sem tudot t : a művé-
szeti tanulmányokkal vaió kapcsolatról még sem 
mondott le egészen. Naponkint felolvastatott 
magának s ha olykor-olykor akadt látogatója 
(többnyire olyan emberek, akik vonatkozásban 
álltak a művészettel), fiatalos, elmés, élénk és 
lelkes felelevenítője lett a szép mult időknek. 

Az aggkor bajaitól az év július 4-én vál-
tot ta meg a halál. Nemes lélek, meleg szív, 
művelt elme szakadt ki körünkből. Baráti meleg-
séggel és hálával őrizzük meg emlékét. 

Szegedy Maszák Hugóról is meg kell e he-
lyen emlékeznünk, jóllehet ő nem volt sem 
festő , sem szobrász, vagy építész. Újságíró 
volt, a maga idejében kitűnő, európai lát-
körű munkása a magyar sajtónak. Mint ilyen 
azonban, az újságíró univerzalitásán kivül főleg 
a képzőművészettel foglalkozott különös kedv-
vel, ennek ügyeit propagálta lelkesen és hozzá-
értéssel. Meg volt benne ezen a téren a spe-
ciális rátermettség, amit nemcsak elméleti ala-
pon és képtárakban, festők műtermében szer-
zett tapasztalatokkal, hanem gyakorlatilag is 
fejlesztett. Mielőtt ugyanis a sajtó tagja lett 
volna, festőnek indult, Barabás tanítványa volt, 

e nagy mesternek egész sor egykorú magyar 
hírességről készített arcképét rajzolta kőre. 

Maszák Húgó hosszú időt élt, nyolcvanöt 
éves volt (született Nagy-Enyeden 1831-ben), 
s nagy időket látott , helyesebben aktiv részt 
vett bennük, kezdve a szabadságharcon, ame-
lyet fegyverrel küzdött végig a honvédek sorá-
ban. A magyar művészet nehéz korszakának, 
amikor mint Ferenczy István írja egy levélben : 
«Téli fuvatagokkal kellett küzködni» volt ő is 
a maga portáján, tollával s fogékonyságával 
egyik úttörője. Egész működésének, újságírói 
minőségének mél ta tására itt nem térünk ki, csak 
arra. ami a képzőművészethez kapcsolja. Napi-
lapokban és folyóiratokban megjelent cikkei 
bírálatai mellett így fel kell említenünk, hogy e 
régi időben kétszer is próbálkozott képzőmű-
vészeti folyóirat indításával szolgálni elsősor-
ban szakirodalmat, a művészet szűkebb és ko-
molyabb érdeklődésű közönségét, a művészek 
érdekeit. 1864-ben a «Magyar Képzőművész», 
c. folyóiratot szerkesztette, majd amikor ezt 
kénytelen volt beszüntetni, a Képzőművészeti 
Társulat támogatásával megindította a«Műcsar-
nok»-ot, az is azonban rövidesen követte elődjét. 
Még valóban «téli fuvatagok» járták. A Képző-
művészeti Tanácsnak felállításakor, 1870-ben 
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e tanácsnak jegyzője lett. A zsurnalisztikából 
később a pedagógia terére lépett, másik, még 
fiatalkori képességét kamatoztatva: rajzot tanított 
a budapesti áll. tanítóképzőben. Ez utóbbi minő-
ségében írt könyve, «Útmutató az e lemi rajz-
oktatásban)) annak idején a kultuszminisztérium 
pályázatán díjat nyert. E lapokra tartozik az is, 
hogy felesége Barabás Miklós leánya volt, Ba-
rabás Ilona. Kulturális munkásságának elisme-
réseül, kihalt anyai családja nevéről Szegedi elő-
névvel kapott nemességet . A művészet ügyei 
iránt a legutóbbi időben sem szűnt m e g éber 
érdeklődése, a fehér hajú öreg urat, alacsony, 
zömök alakjával s korához képest fiatal gesztusok-
kal gyakran láttuk a tárlatok falai közt. Maszák 
Húgó augusztus 28-án halt meg Budapesten. 

Frecskay László október 22-én hetven-
két éves korában önként megvált az élettől, 
amely egykor ifjúságát derűsre aranyozta , 
utolsó éveit viszont kinzó betegségekkel kese-
rítette el. Nevét szinte elfeledték már, hisz 

régóta nem került semmi munkája a nyilvá-
nosság elé, holott pár évtizeddel ezelőtt az 
övénél alig volt sűrűbben forgó művésznév, 
a bécsi és budapesti közönség hétről-hétre mu-
latot t azokon a gyorsan odavetett, csípős, el-
més rajzokon, amelyekkel az ekkor divatos 
bécsi képes heti lapokat bőségesen ellátta. Las-
sankint azonban ránehezedett a kor terhe, visz-
szavonult a nyilvánosság elől s Bécset elhagyva, 
hat évvel ezelőtt Budapesten telepedett le, e 
városnak is ama csöndes, kedves, kevés ember 
látogatta dunaparti telepére, amelynek Római 
fürdő a neve. Ennek egy kis házába vonult, a Dru-
geth-utcába, bizalmasának, Szemlér Lőrinc dr.-
nak tőszomszédságába s itt olvasással, sétával, 
rokonai s pár jó barát jának társaságában folytak 
napjai , filozófus elvonultságban. Egészen itt sem 
mondot t le a festésről. Szerény agglegény-
szobájában naponkint , kivétel nélkül, egy-két 
órácskát töltött a festőállvány előtt, éveken át 
végtelen kitartással festegetvén egy képen. 
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amely Petőfi apoteózisát mutat ja s amelylyel 
mintegy búcsút akart mondani az ecsetnek. 
A kerek alakú, gazdag kompoziciójú kép fehér-
fekete olajvázlata, ha ugyan vázlatnak nevez-
hető egy oly soká készülő, miden részében újra 
meg újra átjavított festmény, el is készült s az 
agg művész most már azon volt, hogy új vász-
non színbe öltse a vázlatot. Idáig azonban nem 
jutott. Nem mintha szellemi erővel nem győzte 
volna: az ecset még mindig engedelmes szer-
szám volt a kezében. De kinzó érelmeszesedése 
nem tette ajánlatossá az állandó megfeszített 
munkát. Figyelmét természettudományi tanul-
mányokra fordította, szenvedélyesen olvasgatta 
e szak modern íróit s azonkívül folytatta egy 
őt régóta érdeklő probléma megoldásá t : ő, az 
egykori technikus sehogysem békült ki a mo-
dern repülőgépek szerkezetével s módot kere-
sett arra, hogy azok egyensúly-helyzete a mos-
taninál sokkal biztosabb legyen. Barátainak el 
is árulta, hogy e részben biztató eredményekre 
jutott, de mily elvek alapján, nem mondta el 
senkinek. Élénk, elmés, fordulatos beszéde, tiszta 
kritikája, sokoldalú képzettsége s régi módi úri 
eszejárása felette rokonszenvessé te t ték mind-
azok előtt, akik vele érintkeztek. Legszebb órái 
mégis azok lehettek, amikor negyvenéves bécsi 

művészkedése emlékeit elevenítette fel. Mert 
valóban, a sors kegyeltje volt ifjúsága és férfi-
korában. 

Vidám, boldog évek voltak azok a bécsiek. 
Mint egészen fiatal legényke gyorsan és fá rad-
ság nélkül feltűnt. Egy csapásra otthonos volt 
a művészek, a színházak, a haute-finance világá-
ban. Dúsan gurult rajzaiért az arany a szer -
kesztőségi irodákból a műhelyébe, amelyben a 
legnagyobb könnyedséggel, pár óra alatt vé-
gezte el a lapok heti penzumait . Kinyílt szá-
mára az élet rózsája. Benső barátságban élve 
az azonkori Bécs leghíresebb mestereivel, Ma-
karttal, Pet tenkoffennel s azzal a vidám művész-
társasággal, amely ez akkori Alte Welt nevű 
művészklub pezsgős asztalai mellett vendégül 
látta Bécs minden kiválóságát: öröm s jókedv 
közepette múl tak napjai. N e m volt valamire 
való ember, akihez ismeretség ne kötötte volna. 
Talán e mondáin élet magyarázza meg, hogy 
aránylag nem sokat festett. E lmés tárgyú, ele-
ven előadású életképei kapósak voltak s re -
produkciók formájában bejárták Európa képes 
lapjait. E színes, derűs életről szívesen beszél-
getett, a Dunapar ton sétálva, s ilyenkor szinte 
eleven krónikásává vált azoknak a szép na-
poknak, amelyekbe számos mesterünk révén 
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oly sok szállal kapcsolódik a mi félmúlt mű-
vészetünk sorsa is. 

Budapesti visszavonult életét több rendbeli , 
az aggsággal járó betegség tette keserűvé. Egy 
napon aztán elhatározta, hogy megválik az élet-
től. Október 18-án barát jával , Szemlér dr.-ral 
rendes délutáni sétájára m e n t a Római fürdő-
vel határos békásmegyeri akácos felé, ott ro-
konától hirtelenül elválva, belépett a vízbe s 
főbe lőtte magát . Az orvosok nem segíthettek 
rajta. Néhány napig önkívületben feküdt a 
a budai Margit kórházban, míg végre 22-én 
örökre elköltözött körünkből. 

Életrajzát Szemlér Lőr inc dr. adatai a lapján 
a következőkbe foglalhatjuk össze: 

Frecskay László született Budapesten, 1844 
június 25-én. Itt végezte a középiskolákat is s 
a rajzolásban Szemlér Mihály oktatta. 1866 a 
József-műegyetemen kezdte meg technikai ta-
nulmányait, ösztöndíjat is kapott a magyar kor-
mánytól, s ezzel 1867 Bécsbe ment s beirat -
kozott a Képzőművészeti Akadémiára, ahol 
tanárai K. Blaas, Wurzinger, Engerth, Geiger, 
Eisenmenger öt éven át korrigáltak neki. Első 
festményét «Ovidius 12. éneke» 1869 állította 
ki Bécsben, ezt követték egyebek közt az Ál-
arcosbál után (1882), A létért való küzdelem 
(1883), Apa és fiú (1884), Bécsi szépség (1 885), 
Másodvirágzás (1885), Első kísérlet (1904), 

Fajgyűlölet (1904), Víg társaság húsz évvel 
ezelőtt (1907), A gyöngy (1908), Régi mese, 
mely mindig új marad (1910), stb. — 1884 
óta a Képzőművészeti Társulat budapesti ki-
állításaira is küldött olykor egyet-mást. Ezernyi 
ezer azonban a bécsi élclapokba rajzolt illusz-
trációinak száma. Ilyenek a Der Floh, Die 
Bőmbe, Wiener Carricaturen, Humoristische 
Blátter, Pschütt Carr icaturen című t réfás heti-
lapokban jelentek meg, Laci v. F. jelzéssel s 
széles körökben nagy kedveltségnek örvendtek. 
A szinte beláthatatlan tömegű reprodukciókból 
Szemlér dr. gyűjteményében van egy sor. Sza-
tirikus és elmés élű rajzokon kívül nevezete-
sebb eseményekről illusztrációkat is rajzolt nem 
csak a vele összeköttetésben álló Wiener Illus-
trierte Blátter-be, hanem a Leipziger Illustrierte 
Zeitungba, az Elegante Welt-be, egy pár buda-
pesti képes lapba, francia, olasz angol heti-
lapok számára is. Eddig ösmert festményei-
nek lajs troma megvan a Magyar Képzőművé-
szek Lexikonában. 

Kitűnő elmeélű, rendkívül rokonszenves, jeles 
magyar tehetség szállt vele sírba. 

Homicskó Athanáz november 2-án halt meg 
Budapesten. Homicskó egyike volt a legismer-
tebb magyar karikaturistáknak, akiknek gyorsan 
termel t művei humoros hetilapokban kerülnek 
a közönség elé. Rajzoló zsurnalisztának is lehetne 
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nevezni. A politikai karikatúrát művelte ötle-
tesen, fürge s az ábrázolt személyek vonásait 
alaposan torzító kézzel. A fórum embereit, 
lapja politikai ál láspontjának megfelelően, való-
sággal rajzónja, illetve tusba mártot t tolla he-
gyére tűzte. Homicskó Athanáz az ungmegyei 
Bereznán született, ahol atyja görögkatholikus 
lelkész volt. Eredetileg orvosi pályára készült, 
de azt hamarosan otthagyta. Rendszeres tanul-
mányokat művésziskolán, akadémián nem foly-
tatott, rajzolói készségét saját maga diktálta 
módon szerezte meg. Több mint két évtizeden 
át dolgozott szüntelenül, a rajzoknak rengetegét 
készítve lapoknak, főleg a Mátyás Diák és Bors-
szem J a n k ó élclapoknak s a Budapest napi-
lapnak. 

Both Menyhért festőművész november 13-án 
halt meg Budapesten. Ötvenkilenc évet élt 
(született Kör-Darmán 1857-ben). A festészethez 
egyetemi tanulmányai mellől pártolt át, mint 
a Képzőművészeti Főiskola művésznövendéke, 
ahol Székely Bertalan tanítványa volt (1884 /85— 
1886/87). Eredetileg esztétikusnak, írónak ké-
szült, festészeti studiumokat inkább ebből a cél-
ból folytatott, Keleti Gusztáv ajánfatára külföldre 
szóló műtörténeti ösztöndíjat is kapott. A tollat 
azonban csak rövid ideig forgatta, mint mű-
kritikus annak idején a Pesti Hírlapba írt a művé-
szeti eseményekről . Külföldön — Párisban — 

is tanult, J e a n Paul Laurens iskolájában. Müvei 
leginkább genre és arcképek, amelyek sűrűbben 
még az Anarássy-úti Műcsarnokban kerültek 
kiállításra. N e m egyszer vett élénk részt művész-
mozgalmakban, az utóbbi tíz év alatt azonban 
már visszavonult minden ily szerepléstől, vidéki 
birtokán élt, s műterméből is csak elvétve került 
ki egy-egy festet t munka. 

* 

Az Erzsébet királyné emlékszobor pályáza-
tán, amelyet hatodízben hirdettek, harmincöt 
művész vett részt. A bíráló-bizottság, amelynek 
Forster Gyula báró elnöklete alatt Bakos J á n o s , 
Bárczy István, Bérezik Gyula, Hauszmann Alajos , 
Kertész A. Róbert, Kosztolányi Gyula, P e c z 
Samu, Schulek Frigyes, Spiegel Frigyes, kis-
faludi Stróbl Zsigmond s két meghívott külföldi 
művész, Hahn Hermann és Ohman Frigyes 
voltak a t ag ja i : június 27-én hozta meg í téle-
tét. Ennek alapján a díjazott műveket négy 
csoportba osztotta, 6000, 5000, 4000 és 3 0 0 0 
koronás díjakkal, illetve amennyiben csak a 
szobrászati vagy csak az építészi munka jutal-
mazásáról volt szó, e dijak felével. 

Az első, a 6000 koronával díjazott művek 
csoportjába sorrendben a következők ke rü l t ek : 

1. 7. sz. pályaterv, összmunka —- Teles Ede, 
Bánffy Miklós gróf, Györgyi Géza műve — egy-
hangúlag, 6 0 0 0 kor. 
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2. 25. sz. pályaterv, összmunka — R ó n a 
József műve — a két külföldi bírálótól elte-
kintve, egyhangúlag, 6000 kor. 

3. 19. sz. pályaterv, összmunka — Zala 
György és Hikisch Rezső műve — a két kül-
földi bírálótól eltekintve, egyhangúlag 6 0 0 0 
korona. 

4. 34. sz. pályaterv, építészeti rész — La j t a 
Béla műve — a két külföldi bírálótól eltekintve, 
egyhangúlag 3000 kor. 

5. 18. sz. pályaterv, szobrászati rész — Szen t -
györgyi István műve — a két külföldi bírálótól 
eltekintve, egyhangúlag 3 0 0 0 kor. 

Az 5000 koronával díjazott müvek második 
csoportjába, a bizottság a külföldiektől e l térő-
leg egyhangú határozattal sorrendben a követ-
kező műveket osztotta : 

1. 30. sz. pályaterv, összmunka — Györgyi 
Dénes és Pongrácz Szigfrid műve — 5000 
korona. 

2. 2. sz. pályaterv, szobrászati rész — Pász -
tor J á n o s műve — 2 5 0 0 kor. 
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3. 33. sz. pályaterv, szobrászati r é s z — Moiret 
Ödön műve — 2500 kor. 

4. 20. sz. pályaterv, szobrászati rész — Kallós 
Ede műve — 2500 kor. 

5. 39. sz. pályaterv, építészeti rész — Maróti 
Géza műve — 2500 kor. 

6. 36. sz. pályaterv, építészeti rész •— Lechner 
Jenő dr. műve — 2500 kor. 

A 4 0 0 0 koronával jutalmazott harmadik cso-
portba kerültek, egyhangú határozattal, sorrend 
szerint : 

1. 29. sz. pályaterv, szobrászati r é s z — R u b -
letzky Géza és Horváth Béla műve — 2000 kor. 

2. 17. sz. pályaterv, építészeti rész — Greff 
Lajos müve — 2 0 0 0 kor. 

3. 21. sz. pályaterv, építészeti rész — Málnai 
Béla müve — 2000 kor. 

4. 5. sz. pályaterv, szobrászati rész — Margó 
Ede műve — 2500 kor. 

A 3 0 0 0 koronával jutalmazott negyedik cso-
portba kerültek, egyhangú határozattal, sorrend 
megállapítása nélkül : 



m&twm 

KÉZDI KOVÁCS L Á S Z L Ó F R I S S HO 

16. sz. pályaterv, építészeti rész — Bálint 
é s J á m b o r műve — 1500 kor. 

37. sz. pályaterv, — Körmendi Frim J e n ő 
és Kapitány József műve — szobrászati rész, 
1500 korona. 

32. sz. pályaterv, — Gémes Gindert Pé ter 
műve — szobrászati rész, 1500 kor. 

10. sz. pályaterv, — Szamosi Soós Vrlmos 
műve — építészeti rész, 1500 kor. 

3. sz. pályaterv, — Kolozsvári Szeszák Fe-
renc műve — szobrászati rész, 1500 kor. 

27. sz. pályaterv, — Tóth István műve — 
.szobrászati rész, 1500 kor. 

24. sz. pályaterv, szobrászati rész, — Vass 
Viktor műve — 1500 kor. 

Mint a bíráló bizottság jegyzőkönyvében ol-
vastuk, a bizottság örömmel állapította meg, 
hogy ((művészgárdánk a legsúlyosabb körülmé-
nyek között állván sorompóba, nemcsak szám-
szerűleg, hanem a pályatervek művészi becs-
értékének szempontjából is olyan tevékenységet 
fejtett ki, mely az eddigi pályázatok magasla-
tát túlszárnyalja és a magyar művészet becsü-

letére szolgál. Nem hagyhatta a bizottság figyel-
men kívül azon körülményt sem. hogy a há-
ború okozta általános drágulás jelentékeny anyagi 
áldozatokat is követelt mindazoktól, kik a ma-
gasztos eszme szolgálatában állottak művészi 
munkájukkal. E tekintetben tel jes méltánylattal 
a pályázaton résztvett művészek nagy áldozat-
készsége iránt, a bíráló-bizottság a maga részé-
ről az ((Erzsébet királyné emlékmű országos 
bizottságához)) azon tiszteletteljes javaslatával 
fordul, hogy a 12., 22. és 26. sz. pályázóktól 
eltekintve (kik csak tervrajzokat mutattak be 
s így készkiadásaik a minimálisak voltak) az 
összes pályázókat 1500 koronát kitevő alap-
díjazásban részesíteni kegyeskedjék oly ér telme-
zéssel, hogy minden egyes pályázó művész vagy 
művésztársulás annyiszor 1500 korona alap-
díjazásban részesüljön, ahány különálló pálya-
munkát mutatot t be». 

A pályatervet a közönség a városligeti Ipar-
csarnokban szemlélhette meg. Az «Erzsébet 
királyné emlékmű országos bizottsága» novem-
ber 4-én Tisza István gróf elnöklete alatt ülést 
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tartott, amelyen kimondották, hogy a kivitelre 
való megbízást nem adják ki. Elhatározták, hogy 
szűkebb pályázatot írnak ki, amelyre az első 
díjjal s a második díjjal az első helyen jutal-
mazott művészeket hívják meg. Ugyancsak dön-
töttek az emlékmű helyének véglegességében 
is, amely a szűkebb pályázatra a Várhegyen 
lévő megoldást teszi kizárólagossá, valamint el-
fogadták a biráló bizottság abbeli javaslatát , 
hogy az elmúlt pályázat résztvevőit, akik jutal-
mat nem nyertek, készkiadásaik megtérí téséért 
1500 korona alapdíjazásban részesítik. 

* 

Az iparművészeti társulatnak festett fa-
bútorokra hirdetett pályázatán, az ebédlőbutor-
zatra kitűzött díjak közül 400 — 400 koro-
nát nyert Tóth Gyula, Kocsis Tivadar te rve 
A hálószobaberendezésre kiírt díjak közül csak 
az 500 koronás első díjat adták ki, amelyet 
Kaesz Gyula terve nyert meg. 

A postabélyegekre és hadibélyegekre ki-
írt pályázaton két 300 koronás díjat nyert 
Haranghy Jenő , egy-egy 3 0 0 koronás díjat pedig 

Tary Lajos, valamint Pethely Gyula és Irsay 
Endre, Szege Sándor és Fekete Oszkár. Ezen-
kívül 100—100 koronával megvásárolták Kovács 
Erzsébet, Tóth Gyula, Földes Imre pályamun-
káit. 

A Fényűzés Elleni Liga hét ruhaterv-pályá-
zatot írt ki. Az utcai ruhatervek közül a 150 
koronás díjat Kocsis Tivadar, a 75 kor. díjat 
Stehló L., a délutáni ruhatervek közül a 160 
kor. díjat Czettel László, az 50 kor. díjat 
Pa taky Sári, az estélyi ruha ruhatervek 150 
kor. díját Stehló L., a 75 kor. díjat gróf Bis-
singen Vera, a pongyolatervek 60 kor. díját 
Pataky Sári, a 30 kor. díját gróf Bissingen 
Vera, az utcai köpenytervek 100 kor. díját 
Angel P., az 50 kor. díjat Tedesco Juci, az 
estélyi köpenytervek 100 kor. és 50 kor. díját 
Czettel László nyerte. 

Az Iparművészeti Társulat a limanovai csa ta 
emlékének egy művészi p laket ten való meg-
örökítésére írt ki pályázatot, amelyen 20 mű-
vész 26 munkával vett részt. A bírálóbizottság 
a pályázatot nem találta tel jes sikerrel meg-
oldottnak, s azt ennek folytán megismétli. A 
mostan lejárt pályázaton 2 0 0 — 2 0 0 koronás 
jutalmat k a p t a k : Weinwurm Frigyes és Rigele 
Alajos, Berán Lajos, Petro Pál, 100—100 ko-
ronás díjat Tóth Gyula, Betlen Gyula, F e k e t e 
Oszkár és Szege Sándor. Az Iparművészeti 
Társulat másik, fából készült villamos világító-
testekre hirdetett pályázatán, az e redmény 
ugyancsak nem íedte a várakozást. A bíráló 
bizottság a rendelkezésre álló 1000 koronát a 
következő pályázók között osztotta k i : Kocsis 
Tivadar, Spiegel Imre, Horváth Béla és Tho-
mas Antal, Fehérkuthy Bálint és Sváb Károly, 
Fekete Oszkár és Szege Sándor , Müller Tibor, 

Bagossy Pál, Krisztinkovics Béla. 
* 

A «Kéve» művészegyesület VIII. rendes 
közgyűlése. Október hó 4-én tartotta meg a 
«Kéve» müvészegyesület VIII. rendes köz-
gyűlését Szablya Frischauf Ferenc festő-
művész-tanár elnöklésével. A közgyűlés meg-
nyitása után az elnök meleg szavakban emlé-
kezett meg azokról a művésztagokról és mű-
pártolókról, akik immár harmadik esztendeje 
mint katonák állanak a háború förgetegében s 
annak a reményének ad kifejezést, hogy mind-
annyian nemsokára ismét a békés kulturmunka 
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katonái lehetnek majd. Az elnökségi jelentések 
kapcsán felolvasásra került a Magyar Vörös 
Kereszt Egylet elnökségének átirata, amelyben 
köszönetet mond a «Kéve» tagjainak a háború 
folyamán tanusitott jelentékeny támogatásér t . 
Az elmúlt egyesületi évre vonatkozó jelentést 
és zárszámadásokat Szablya "János ügyvezető-
igazgató terjesztette elő. A jelentés bevezeté-
sében az elnökség megemlíti , hogy az egye-
sület által a háborús jótékonyság érdekében 
indított mozgalmak a közgyűlés napjáig 93,908 '4I 
koronát eredményeztek. Különösen érdekes a 
jelentésnek az a része, amely a háború után 
előreláthatóan bekövetkező viszonyokkal fog-
lalkozik s többek között a következőket mond ja : 
Egyelőre ugyan még csak távolról, de mégis 
felénk int már a lelkek nagyszerű felszabadu-
lásának ideje, amelyben a nagyobb embersorok 
érzésvilága sok új értékkel lesz gazdagabb. 
E gazdagodás egyik legjelentékenyebb vagyon-
szaporulata : az otthon szeretete lesz. Ez a sze-
retet, amelyet annyi szenvedéssel, a nélkülözés 
és lemondás tenger kínjával kellett megvál-
tani, a magyar képzőművészet számára hatal-
mas fejlődési lehetőségeket teremthet, ha egy-
részt maga a magyar társadalom, másrészt 
pedig társadalmunk irányító tényezői idejekorán 
felismerik e körülménynek majdan a későbbi 
nemzedékekre is döntő befolyást gyakorló ha-
tását. Szakítani kell azzal a végzetes rendszer-
rel, amely a magyar otthonnal egyáltalán nem 
törődik, amely évtizedek óta tűri, hogy a magyar 
ember otthona az orvul fellépő társadalmi kórok 
szabad prédája legyen. Minél szebben és minél 
harmonikusabban alakul ki majd a jövő idők ma-
gyar otthona, annál elszántabban, annál lendülete-
sebben fogja minden családfő, minden családtag 
azt megvédeni minden bontó elemmel szemben. 
Ez a vértelen erkölcsi küzdelem idézi majd elő a 
magyar közélet újjászületését és a küzdelmek-
ben lesz a magyar társadalomnak legönzetle-
nebb segítőtársa : a magyar művészet. — A zár-
számadások szerint a bevételek az 1915/6. 
egyesületi évben 63.144 korona 67 fillért tet-
tek ki, amely összeggel szemben a kiadások 
összege 63.403 korona 76 fillérre rúgott. Az 
előterjesztett jelentés és zárszámadások alap-
ján a közgyűlés az ügyvezetőségnek és gazdasági 
igazgatótanácsnak a felmentvényt egyhangúlag 
megadta. Az elnökség indítványára a közgyűlés 

E N D R E Y S Á N D O R S T E F A N I A BELGA 

KIR. HERCEGNŐ 

daruvári Daruváry Géza dr. v. b. t. tanácsost, 
ő felsége kabinetirodájának főnökét, azokért a 
kiváló érdemekért , amelyeket a magyar képző-
művészek támogatása körül az évek hosszú 
során át szerzett, az egyesület tiszteletbeli tag-
jává választotta. A közgyűlés továbbá Lohwag 
Ernesztin festőművésznőnek, az egyesület ala-
pító rendes tagjának jegyzőkönyvben mondott 
köszönetet, hogy az elmúlt egyesületi év tag-
illetménye gyanánt «Orosz hadifogoly)) című 
eredeti kőrajzát az egyesületnek díjtalanul á ten-
gedte s hogy a több száz példányt kitevő 
kiadásnak sajátkezüleg való színezését ugyan-
csak díjtalanul vállalta. A folyó egyesületi év 
tagilletményének megtervezésével és előkészí-
tésével a közgyűlés Remsey J e n ő festőművész 
rendes tagot bízta meg. A közgyűlés még a 
következő fontosabb határozatokat hozta. Mint-
hogy 1917-ben fogja a «Kéve» fennállásának 
tizedik évfordulóját elérni, ez alkalomból az 
egyesület, amennyiben a háborús viszonyok 
megengedik, nagyszabású, részben retrospektív 
kiállítást fog rendezni. Továbbá a «Kéve-Könyve» 
a IX. kötettől kezdődőleg magas színvonalon 
álló művészeti monográfiákat fog hozni. Az 
első ilyen természetű publikáció Fülep Lajos-
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nak, a kiváló magyar képzőművészeti írónak 
«A magyar művészet mérlege*) c ímű műve 
lesz. Az eddigi tisztikart a közgyűlés vál tozat-
lanul hagyta meg hivatalában. Elnök: Szablya 
Frischauf Fe renc tanár, festőművész. Ügyve-
zetőségi t agok : Benkhard Ágost, Lénárd Ró-
bert, Remsey Jenő festőművészek és Zutt R. 
A. tanár, szobrászművész. Ügyvezető igazgató: 
Szablya János . Jog tanácsos dr. Ve rmes Károly. 

A király Nádler Róbert festőművészt, a Képző-
művészeti Főiskola tanárát , a műszaki és díszít-
ményi rajz műegyetemi tanszékére, műegyetemi 
nyilvános rendes tanárává nevezte ki. 

Márton Ferenc festőművészt a z ellenség előtt 
tanúsított bátor magatartásáért , az első osztályú 
ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. A Székely-
földről való, tehetséges fiatal művészről ezt 
örömmel jegyezzük fel, elsősorban azért is, 
hogy a kitüntetést, amely kombattáns katoná-
kat illet meg, ő festői minőségben, illetve hadi-

festői hivatásának teljesítése közben kapta 
Márton Ferenc a sajtóhadiszállás tagja, de az 
olasz fronton, egy védelmi állásban, életének 
veszélyeztetésével, a leghevesebb harcok alatt, 
pergőtűz közben, példás nyugalommal és hideg-
vérűséggel vett rész az egyes ütközetekben s 
készített vázlatokat. József főherceg vezérezre-
des a következő sajátkézi irású levelet intézte 
a fiatal művészhez: «Most kaptam levelét az 
üdvkívánatokkal és szeretetteljes elismeréssel. 
Fogadja érte legbensőbb köszönetemet. Sa jná-
lom, hogy e lmenete le előtt nem láttam, mert 
m a g a m adtam volna át a vitézségi érmet. Egy-
szer csak észrevettem, hogy nincs itt. Most sok 
földolgozandó anyaga van. Ha nagyobb müvekkel 
elkészül és a véletlen Budapestre hoz, vagy pedig 
a háború után — ha megélem — nagyon szeret-
ném azokat látni. Hisz' azt a helyet fogják 
ábrázolni, ahol é le tem legnagyobbn apjait éltem. 
Minden jót kíván és üdvözli József főherceg.» 

84 



ZICHY MIHÁLY SÍREMLÉKÉNEK 
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nemzet impozáns részvételével leplezte 
/ \ le október 28-án délután az Országos 

1 \ Magyar Képzőművészeti Társulat a 
magyar művészet halhatatlan emlékű mesteré-
nek : Zichy Mihálynak a síremlékét a kerepesi-
úti temetőben, amelyet a mester sírja fölé 
a Zichy grófi nemzetség állíttatott. Az emlék 
a mesternek ruskicai márványból faragott hű 
arcképszobra és az Stróbl Alajos kitűnő alkotása. 
Az ünnepre a temetőben egy nagyszámú és 
összetételében ritka közönség gyűlt egybe. A soka-
dalom soraiban ott volt a művészetek és a tár-
sulat legmagasabb védőjének, a harctéren küzdő 
József királyi hercegnek a képviselője: Hazai 
Samu báró honvédelmi miniszter, a kormányt 
képviselő Jankovich Béla dr. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, a törvényhozás két háza, 
több törvényhatóság és az ország szellemi éle-
tének, tudományos világának, irodalmának és 
művészetének száz meg száz kitűnősége, a 
képzőművészeti társulat vezető férfiai, az egész 
Zichy grófi nemzetség és a legfiatalabb művész-
generáció. 

Nemzetének hódolását a nagy mester emléke 
előtt jelentőssé és tartalmassá tették Hausz-
mann Alajos művész alelnök szép megnyitója, 

Kőrösfői-Kriesch Aladár festőművész költői 
lendületű beszéde, amelylyel az emléket lelep-
lezte, Bárczy István dr. polgármester aktuális 
jellegű szónoklata és József főherceg képviselőjé-
nek, valamint az emléket megkoszorúzó férfiak-
nak a nyilatkozatai, amelyekkel a pálmát, a babért 
és virágot Zichy Mihály emlékére elhelyezték. 

Az emléket, amely a Deák-mauzoleum előtt 
elterülő baloldali parcel lában, Fadrusz és Lotz 
sírja közelében emelkedik, a leleplezésre virág-
gal vet ték körül s a szobrot a római magyar 
művészház trikolorja borította. Az emlék mel-
lett triposzon nyugvó bronzedényben a képző-
művészeti főiskola növendékei párkákként tüzet 
szítottak. Hatalmas tömjénfüst töltötte be a lé-
get, amikor az ünnepre a közönség gyülekezni 
kezdett és a rendőri kordonnal elkerített térség 
csakhamar megtelt az ünneplő sokasággal. So-
raikban ott voltak: Berzeviczy Albert dr., Szé-
chenyi Béla gróf, Weker l e Sándor, Lukács 
György dr., Wlassics Gyula báró, Zichy Géza 
gróf, Zichy J á n o s gróf, Zichy Aladár gróf, Har-
kányi Frigyes báró és Szász Károly dr. t i tkos 
tanácsosok, Illosvay Lajos dr. kultuszm. ál lam-
titkár, Zichy Rafael gróf. Bárczy István dr. polgár-
mester, Mihályfi Ákos dr. a Tud. Egyetem 
rektora, Kürschák József a Műegyetem rektora, 
Kövesligethy Radó dr. dékán, Szmrecsányi 
Miklós dr., Majovszky Pál dr., Beöthy Zsolt, 
Herczeg Ferenc , Alexander Bernát, Hegedűs 
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István, Négyessy László, Riedl Frigyes, Fe -
renczy Zoltán, Pakots József, Piukovich József, 
Lisznyai Damó Tihamér, Csik Imre, Devecis 
Ferenc, Petrovics Elek dr., Fe jé rpa taky László 
dr., Térey Gábor dr., Léderer Sándor , Varjú 
Elemér dr., Gerő Ödön, Hevesi Sándor dr., 
Kóbor Tamás, Tomka István ; a képzőművészek 
között, akik Róna József elnök vezetésével 
jelentek m e g : Benczúr Gyula dr. a fes tőmester-
iskola igazgatója, Szinyei Merse Pál és Várdai 
Szilárd főiskolai igazgatók, Nádler Róbert az 
iparművészeti iskola igazgatója, Alpár Ignác, 
Zala György, Balló Ede, S te tka Gyula, Hültl 
Dezső dr., Kézdi Kovács László, Hikisch Rezső, 
Tölnay Ákos, Istók János ; a képzőművészeti 
társulat részéről : zólyomi Wágner Géza igaz-
gató, Dudits Andor. Vágó József és Végh 
Arthúr dr. igazgatósági tagok. 

József főherceg képviselője, Hazai S a m u 
báró pontban négy órakor érkezett, akit a kor-
donnál az ünnep rendezője, Lesskó J á n o s mű-
csarnoki h. titkár, az emlék előtt pedig a tár-
sulat vezetősége ás a Zichy nemzetség részéről 
Zichy J á n o s gróf fogadott. A fenség képvise-

lője elfoglalta kijelölt helyét, mire az Opera 
énekkara Roubál Vilmos karigazgató vezeté-
sével elénekelte a Szózatot. Hauszmann Alajos 
építőművész, a képzőművészeti társulat alelnöke 
mondotta el ezután az emlék mellett felállított 
emelvényről az alábbi megnyitó beszédet : 

Mélyen Tisztelt Gyülekezet! 
Néhai Zichy Mihály, a magyar festőművé-

szet halhatat lan mesterének sírjánál gyüle-
keztünk, hogy ünnepélyesen leleplezzük azt 
az emlékszobrot, amelyet a Zichy nemzetség 
nagynevű halottjának emelt , és meghajolva 
a művész géniusza előtt, letegyük hamvaira 
az elismerés, a hála és a kegyelet koszorúját. 

Az Országos Magyar Képzőművészeti Tár-
sulat nagyérdemű elnöke, Andrássy Gyula 
gróf — és első alelnöke Forster Gyula báró, 
a háborúval összefüggő okok miatt, legna-
gyobb sajnálatunkra nem jelenhettek meg — 
és így engem ért az a megtiszteltetés, hogy 
társulatunknak legmelegebb üdvözletét és 
hálás köszönetét tolmácsolni szerencsém van. 

Hódolat tel jes tisztelettel mondok köszö-
netet az országos képzőművészeti társulat 
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S T R Ó B L ZSIGMOND 

magas védnökének, József cs. és kir. fő-
herceg őfenségének, aki távol a harctéren 
vitéz és győzelmes hadseregünk élén — vé-
delmezi szeretett hazánkat ellenségeink be-
törése ellen, — hogy őfensége Zichy Mihály 
művészi emlékének szentelt ünnepen — ma-
gas személyét képviseltetni kegyes volt. 

Soha el nem múló hálával adózik a ma-
gyar képzőművészek összessége — a Zichy 
grófi nemzetségnek, — hogy a halhatatlan 
mester emlékét, — sírja fölé emelt mű-
vészi alkotással is megörökíteni méltóztatott. 

A legbensőbb köszönet szavait pedig ké-
rem, hogy kegyesen fogadják, a magyar 
királyi kormány, az országgyűlés két házá-
nak, a székesfőváros, a tudomány és művé-

H O R V Á T H MIHÁLY 

P Ü S P Ö K , T Ö R T É N E T Í R Ó 

szet mélyen tisztelt képviselői, valamint a 
társadalmi intézmények igen tisztelt küldött-
ségei, hogy kitüntető megjelenésükkel hódolva 
Zichy Mihály művészi szellemének — a mai 
napot a magyar képzőművészet egyik kima-
gasló ünnepévé avatni méltóztattak. 

Felkérem Kőrösfői Kriesch Aladár festő-
művész urat az emlékszobor leleplezésére.•> 
Kőrösfői Kriesch Aladár festőművész erre a 

következő beszéddel leplezte le az emléke t : 
«A kis somogyi faluból indultál útnak ez-

előtt m a j d n e m egy századdal — és ide közénk 
tértél meg végül pihenni — hazád földjébe. 

De hatalmas géniuszodnak feszítő e re je 
messze kilendített életed pályáján — el, ide-
gen országokba — más nemzetek fiai közé 

87 



Százados átok nem engedte, hogy e nép 
csendes, örömteli munkálkodással, kutatással 
és megismeréssel tükröt tar thasson saját lelke 
elé, melyben annak szépségét szemlélhesse. 

Nem forrhatot t össze sohasem egyöntetű, 
hatalmas tömeggé idehaza az az egynéhány, 
itt-ott felbukkanó, fényes kristály s így nem 
is tudott elegendő vonzóerőt gyakorolni ha-
zánk sar jadzó kultúrája, a nagyobb tagoltságú 
tehetségekre. 

Ezért bolyongtál te is, mint annyi sok 
más, üstökösként , kilendült pályán, messze, 
idegen országokban. 

De soha meg nem tagadtad, meg nem is 
tagadhattad, színmagyar voltodat. 

Hisz ott ült a te lelked mélyén is valami 
a néped sorsával kapcsola tos tragikumból, 
amely Zrinyi Miklós és Balassa óta ú t ra-
valója minden magyar géniusznak. 

Te is csak oda tartoztál a sírva vigadók közé. 
A szilajság, a féktelen tűz, amelylyel az 

emberi szenvedélynek ezerféle, kígyózó a lak-
ját vetetted vászonra, papirra, szintén fajod-
nak fényes öröksége. 

És az élet nagy kérdőjelét, melyet a meg-
hasonlástól egy hajszál választ el csupán,, 
kevesen vágták oly merészen a szemlélő-
szeme közé, mint éppen te. 

Fauszt voltál, a kereső, kutató, töprengő 
ember, kinek szívében ott ül a mefistófelesí 
gúnyos kétely — és kerested életednek igaz-
ságát mindenfelé e kis földtekén — a mese -
szerű tarka keleten és a modern kultúra le-
tompított színű szívében, Pár isban. 

És mindenüvé elvitted igaz magyar voltodat. 
Démonok kísérik a tehetséget élte útján. 

Démonok, jók és gonoszak. Hatalmasak a 
hatalmas tehetséget és erőtlenek a gyengét. 

A te démonaid tüzes szárnyúak, fénylőek, 
szemkápráztatóak, hatalmasak valának. 

Szédülünk és lélegzetünk eláll, ha szárnyuk, 
legyintése csak érint is bennünket — de te reá 
bíztad magadat vezetésükre gondtalanul, mint a 
játszó, csodálkozó gyermek: volt hozzá e r ő d ! 

S azok vittek téged hetedhét világ ellen, 
gyémánthegyeken is túl — túl az operen-
ciákon — el, az élet nagy fényességeihez 
és legsetétebb mélységeihez — az ember 
isteni és ördögi birodalmának minden, de 
minden tar tományába. 

S te repültél velük, még csak a szemed 
pillája sem rezdült meg; csak éppen moso-
lyogtál hozzá egy kissé. 

Végül aztán lelked oly messze talált szál-
lani, hogy mi azt gyarló testi szemünkkel 
tovább követni nem bírjuk. 

A fáradt , elnyűtt köntöst azonban ez a 
szintén porlandó emlék őrzi — melyet mű-
vész alkotott a művésznek. 

Földi pályafutásodnak ezt az utolsó, lát-
ható jelét átadjuk ezennel az erre hivatott, 
gondozó kezeknek — és felkérjük szeretettel 
székesfővárosunk polgármesterét, hogy ezt 
az emléket , amely alatt Zichy Mihály meg-
szentelt hamvai nyugszanak, időtlen időkre 
a főváros őrizetére, gondjaira bízza.» 
A beszéd alatt a kámzsás zászlótartó elleb-

bentette a trikolórt Zichy Mihály szobráról, 
amelyet Bárczy István dr. polgármester meg-
ható szavakkal vett át a székesfőváros gond-
jaiba és őrizetébe. 
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Most a József főherceget képviselő Hazai 
Samu báró honvédelmi miniszter lépett az 
emlék elé és kezébe véve József főherceg 
hata lmas babérkoszorúját, amelynek alácsüngő 
piros selyem szalagjain a következő felírás 
volt o lvasha tó : «Zichy Mihály emlékének — 
József királyi herceg", általános figyelem kö-
zepette a következő szavak kíséretében helyezte 
el a koszorút : 

— Legmagasabb megbízásra a legnagyobb 
tisztelettel, hálával és kegyelettel teszem le, 
helyezem el József királyi herceg Őf enségé-
nek koszorúját a magyar művészet halhatatlan 
mesterének, Zichy Mihálynak az emlékére. 
A főrendiház koszorúját Harkányi Frigyes 

báró titkos tanácsos, a képviselőházét Szász 
Károly alelnök, titkos tanácsos , a kormányét 
Jankovich Béla dr. kultuszminiszter, a Zichy 
nemzetségét Zichy Géza gróf titkos tanácsos, 
Pest vármegyéét Fazekas Ágost alispán, So -
mogy vármegyéét Bosznay István festőművész, 
Budapest székesfővárosét Bárczy István dr. 
polgármester, a Budapesti Magy. Kir Tudo-
mányegyetemét Mihályffy Ákos dr. rektor mag-
nificus, a Budapesti Kir. József Műegyetemét 
Kürschák József rektor magnificus, a Magyar 
Tudományos Akadémiáét és a Nemzeti Casi-
nóét Berzeviczy Albert titkos tanácsos, a Kis-
faludy Társaságét Beöthy Zsolt főrend, elnök, 
a Petőfi Társaságét Herczeg Ferenc elnök, az 
Országos Casinóét Piukovich József igazgató, 
a Lipótvárosi Casinóét Léderer Sándor igaz-
gató, az Orsz. Magyar Képzőművészeti Társu-
latét zólyomi Wágner Géza dr. igazgató, a 
Magyar Képzőművészek Egyesületéét Bruck 
Miksa festőművész, az Orsz. Magy. Szépművé-
szeti Múzeumét Petrovics Elek dr. igazgató a 
Magyar Nemzeti Múzeumét Fejérpa taky László 
igazgató, az Országos Magyar Iparművészet' 
Múzeumét Csermely Sándor dr., a Magyar 
Mérnök és Építész Egyletét Hültl Dezső dr. 
alelnök, az Orsz. Magy. Iparművészeti Társula-
tét Alpár Ignác alelnök, az Orsz. Magy. Kir. 
Képzőművészeti Főiskoláét Olgyai Viktor festő-
művész, tanár, az Orsz. Magy. Kir. Iparművé-
szeti Iskoláét Nádler Róbert festőművész, 
igazgató, a Budapesti Újságírók Egyesületéét 
Gerő Ödön, az Otthon írók és hírlapírók köréét 
Kóbor Tamás alelnök, a Nemzeti Színházét 
Hevesi Sándor dr. főrendező, a Magyar Királyi 

R U B L E T Z K Y GÉZA S Z O P T A T Ó ANYA 

Operáét Kern Aurél igazgató, az Országos 
Zeneakadémiáét Siklós Albert tanár, a N e m -
zeti Zenedéét Tomka István igazgató, a Király-
és Magyar-szinházét Szirmai Imre színművész, 
az Ernst Múzeumét Lázár Béla dr. igazgató, a 
Párisi Magyar Egyletét Návay Aladár min. ta-
nácsos elnök, a Magyar Képzőművésznők 
Egyesületéét Soós Elemérné Korányi Anna 
bárónő festőművész, elnök, a Pozsonyi Képző-
művészek Egyesületéét Völkel József festőmű-
vész, a cFészek» művészek klubjáét Győző La jos 
színművész, a Könyves Kálmán műkiadó társa-
ságát Révai Ödön igazgató és a Képzőművészeti 
Főiskola if júságáét Reuter Ágoston ifjúsági elnök 
helyezte el az emlékre. 

A magasztos ünnepet a Himnusz fejezte be, 
amelyet az operai énekkarral a közönség együtt 
énekelt. — ó — s. 
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ARCKÉP K I S S REZSŐ 

A MŰCSARNOKBÓL* 

A T Á R S U L A T TAGJAINAK SZÍVES FI-
GYELMÉBE. Közöljük, hogy tagjaink — tagdíjuk 
lefizetése ellenében — mint ebben az esztendő-
ben, 1917-ben is tagilletményül egy jeles m a -
gyar vagy idegen művész ismertebb alkotásáról 
készült, bekeretezhető, é r tékes és szép műla-
pot kapnak. A műlap mellett minden tag meg-
kapja a Művészet folyóiratot két évkönyv jel-
legű számban, az elsőt a tavaszi, a másodikat 
a téli tár la t idején. 

Igen kérjük tagjainkat, hogy 20 koronányi 
évi tagdíjukat január elején a pénztárba (Felső-
erdősor 16 —18) annál inkább szíveskedjenek 
befizetni, mert a kiállítások látogatására jogositó 
évi belépőjegyüket is csak a tagdíj lefizetése 
ellenében szolgáltathatjuk ki. 

* E h i v a t a l o s rovatot L e s s k ő J á n o s t á r su l a t i h. t i tkár 

áll í totta ö s s z e . 

f KISFALUDI LIPTHAY KORNÉL. A tár-
sulat vezetőségét súlyos veszteség érte. A vá-
lasztmány t ag ja : Kisfaludi Lipthay Kornél csász. 
és kir. kamarás, nyugalmazott táblabíró, éle-
tének 86-ik évében, Ischlben meghalt. 

Az elhúnyt, aki egyik legtiszteltebb és ked-
veltebb személyisége volt a közéletnek és az 
előkelő társadalomnak, résztvett a társulat meg-
alapításában s egy évre rá 1862-ben már az 
igazgató-választmány tagja lett és haláláig tagja 
volt a választmánynak. Ebben a minőségben, 
több mint félszáz éven át, nemes munkával, 
lelkes szeretettel szolgálta nemcsak a társulat, 
de az egész magyar művészet ügyét és nagy-
ban hozzájárult ahhoz, hogy fiatal múltú művé-
szetünket ma már egész Európában elismerik, 
becsülik. 

Koporsójára, a melyet október 28-án földel-
tek el a kerepesi temetőben, a társulat letette 
elismerésének és hálájának babérkoszorúját , a 
végtisztességadáson zólyomi Wágner Géza dr. 
igazgató vezetésével küldöttségileg képvisel-
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KOSZKOL J E N Ő KÖNYVTÁR A P E S T I 

P A P N E V E L D É B E N 

tette magát és a halott emlékét pedig jegyző-
könyveiben is megörökítette. 

A N D R Á S S Y DÉNES GRÓF KÉPZŐMŰVÉ-
SZETI ALAPÍTVÁNYA. A tavaszi számban 
közöltük, hogy a társulat közgyűlési határozattal 
keresi meg a kultuszminisztert, hogy az alapít-
vány korábbi kamataiból fennmaradó 37 .334 
korona ne csatoltassék az alapítványi tőkéhez, 
hanem későbbi vásárlásokra és jutalomdíjakra 
rezerváltassék. Jankovich Béla dr. kultuszmi 
niszter a társulat kérését készséggel teljesítette 
és készséggel egyezett bele abba is, hogy a 
hitbizományi örökösök az alapítvány még be 
nem fizetett összegét, a melyet 1917 január-
jában kellett volna befizetniük, háborús okok 
miatt csak 1919 végén fizessék meg. Ez az 
összeg 201 .000 korona, a mely után az örö-
kösök 1917-ben 5 % , 1918-ban 5 V a % é s 

1919-ben 6°/0 kamatot fizetnek. 

A választmány a III. hadikölcsön kibocsá-
tásának alkalmából elhatározta, hogy az alapít-
vány befizetetlen tőkéjéből 200.000 korona 
hadikölcsönt jegyez. E határozatára az a haza-
fiúi érzés késztette, a mely kell, hogy egyaránt 

mindenkit eltöltsön nemzetünk titáni küzdelmé-
ben és bármiféle energiájával a Haza szolgá-
latába álljon. A határozat pedig teljesen fedi a 
nagylelkű örökhagyónak hazafias érzéstől á tha-
tott intentióját, a ki végrendeletében úgy ren-
delkezett, hogy az alapítványi tőke kö tménye-
zett ál lampapírokban helyezendő el. 

Jankovich miniszter méltányolván a társulat 
választmányának hazaf ias határozatát és ahhoz, 
mint az alapítvány legfőbb őre, készséggel adta 
beleegyezését. 

Ugyanitt jelentjük, hogy az a lapí tvány egy 
részét tevő 216.000 korona névértékű 4 % - o s 
magyar koronajáradék kötvényt az á l lampénz-
tár által kötményeztettük. 

A HÁBORÚS KIÁLLÍTÁS ELHALASZTÁSA. 
A tavaszi számban közöltük, hogy a választ-
mány Andrássy D é n s s gróf képzőművészet i 
alapítványának kamataiból 10,000 koronát tű-
zött ki háborús művészi alkotások szerzőinek 
a jutalmazására, az 1917/18. évi téli tárlatra. 
Azonban, mert nem remélhető, hogy a mai 
nehéz és kilátástalan viszonyok közepette a mű-
vészek egy év leforgása alatt megfelelő műve-
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ket alkothassanak, a választmány a háborús 
kiállításnak időpontját egy esztendővel elha-
lasztotta. 

KITÜNTETETT MŰVÉSZ. A társulat igaz-
gatósága néhai Nadányi Albertné 500 koronás 
ösztöndíját erre az esztendőre egyhangúlag 
Benczúr mester tehetséges tanítványának, Szüle 
Péter festőművésznek ítélte oda és ugyancsak 
neki ítélte néhai Nemes Nándorné grófné évi 
9 0 0 koronából álló ösztöndíját is két esztendőre. 
Az ösztöndíj nyertes művész jelenleg a 30-ik honv. 
gyalogezred zászlósaként az oroszok ellen harcol. 

AZ 1916. ÉVI TAVASZI T Á R L A T ERED-
MÉNYEI. A tavaszi tárlaton kiállított alkotások 
közül összesen 96 darab kelt el 77 .230 koronáért. 
A király vett 10-et 10.000 koronáért , az állam 
6-ot 6500 koronáért , a székesfőváros 9-et 9430 
koronáért, a társulat néhai Andrássy Dénes gr. 
alapítványának a kamataiból 13-at 10.000 ko-
ronáért a társulat fennállása ötven éves jubi-
leumának az emlékére, 4-et 2 7 5 0 koronáért, 
magánosok 29-e t 20.970 koronáért és nyerők 
22-őt 17580 koronáért . 

A király és a főváros által vásárolt műve-
ket a tavaszi számban közöltük, ám a főváros 
Perlrott Csaba Vilmos képét később átengedte 
az államnak. 

Az állam a következő műveket vette m e g : 
Börtsök S a m u t ó l : Kora tavasz, Komáromi Kacz 

Endrétől : A világtalan, Perlrott Csaba Vilmos-
tól : Csendélet, S t e tka Gyulától: Néhai Greguss 
Imre arcképe és Szlányi La jos tó l : Téli alko-
nyat című ola j fes tményeket és Damkó József-
nek egy női fejet ábrázoló te rakot ta szobrát. 

Az Andrássy alapítvány kamataiból megvásá-
rolt művek a következők : Béli Vörös Ernőtő l : 
Eső után, olf., Csermely J á n o s t ó l : Aggódás, 
olf., Földes Imré tő l : Napszámos, vízf., Herrer 
Cézár tól : Akt, olf., Heyer Arthúrtól : Angóra 
macska, olf., Istók Jánostól: Figyelő kutya, bronz 
szobor, Litkey Anta l tó l : Öreg népfölkelő, pas-
telf., Markó Ernőtő l : Tabánból, olf., Muszély 
Ágosttól: Tanulmányfej , olf., Náray Auréltól : 
Piros ruhás kis leány, olf., R o m e k Árpádtól : 
Kakas, olf., Siligai Ferenctől : Becskereki béga 
parti részlet, olf., és Szüle P é t e r t ő l : Készül a 
csarapé, olf. 

A társulat jubileumának emlékére megvásárolt 
művek : Bosznay Istvántól: Szántás, olf., Be-
szédes Lászlótól : Fiatal özvegy, bronz szobor, 
Fémes Beck Vilmostól : Éneklő, bronz szobor, 
és Keményffi J e n ő t ő l : Nyári napon, olf. 

A tavaszi sorsjátékon nyertes tagok a követ-
kező műtárgyakat vásárolták m e g : 

Abay Leo, Rubovics Márk 180. «Ujpesti Duna-
part télen» című művét. 

Bérezik Árpád, Pörge Gergely 134. «Falu végeo 
című művét. 

Birly Béla, Mányai József 81. ((Rózsadombi 
kilátása cimü művét. 
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t 

Breitner Zsigmond, Vidovszky Béla 56. «Táj-
kép » című müvét. 

Brucksteiner Rezső, Keményffi J e n ő 155. ((Pa-
rasztudvara című művét. 

Dókus László, Károly Ernő 94. « Strandon » 
című művét. 

Éberling Ede dr., Olgyai Viktor 142. «A li-
get hóbana című művét. 

Egyesült Fővárosi Takarékpénztár . Berkes 
Antal 283. «Bulyovszky utca» című művét. 

Erdélyi Loránd dr., 3 . Pauly Erik 165. «Ró-
zsák» cimű művét. 

Gróf Haller György, Kézdi Kovács László 240. 
«Mocsár széle» című művét, 

Hermann Antalné, Gergely Imre 284. ((Vá-
sári jelenet» című művét. 

Hevesmegyei Takarékpénztár , Klammer Ma-
riska 209. ((Megemlékezés a hősről-) című müvét. 

Holitscher Szigfrid dr., Feiks Alfréd 44. 
«Fürdő nőka című művét. 

Kolozsvári Róm. Kath. Gimnázium, Wolff 
Károly 250. «Hogy is kezdjem» című művét. 

Koronghy Gyula, Heyer Arthur 244. «Róka» 
című művét. 

Kun Izidor, Mérő István 157. «Bóra az Ad-
rián» című művét, 

Báró Lipthay Frigyes Pentelei Molnár J á n o s 
266. «Azálea» című művét. 

Piukovich József Markó Ernő 199. ((Tabáni 
házak» című művét. 

Popper István, Nagy Vilmos 127. «Estefelé» 
című művét. 

Rickl Gyula, dobai Székely Andor 118. 
«Csendélet» című művét. 

Sacher Lipót dr., Páldy Zoltán 232. «Piros 
papucs» című művét. 

Sátori Mór, Bruck Hermina 170. ((Kertrész-
let» című művét. 

Soproni evang. Lyceum, Dolányi Ida 154. 
«Sári nénin című művét. 

Szendy Béláné özv., Komáromi Kacz End-
réné 204. «Roccoco» című művét . 

Udvarhelyi Károly dr., Jendrássik Jenő 151. 
«Est a kertbena című művét. 

A tárlatra kitűzött 4000 koronás társulati 
díjat a pályabíróság Stetka Gyulának ítélte oda. 
149 kat. számú «Önarckép» című olajfestmé-
nyeért. A kitüntetet t művész a régibb festő 
gárdának ismert nevű tagja, aki hosszabb idő 
óta asszistense Benczúr mesternek az állami 
festő mesteriskolában és akinek régebbi időből 
való kompozíciói, valamint az utóbbi években 
festett arcképei méltán keltettek figyelmet úgy 
a művészek, valamint a közönség körében. 

Báró Harkányi Frigyes t i tkos tanácsos, a 
társulat volt alelnökének társulati kiállításon 
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először résztvevő művészek legjobb alkotásának 
a jutalmazására alapított, 450 koronás díját Krus-
nyák Károly kap ta meg, a 290 kat. szám alatt ki-
állított «Julia szép leány» című olajfestményéért . 

AZ ŐSZI S O R S J Á T É K . A választmány el-
határozta, hogy amennyiben a költségvetésbe a 
tagdíjjövedelemből beillesztett 80.000 koroná-
nál nagyobb összeg folyik be, úgy a többlet egy 
részét az őszi sorsjáték javára forditja. Ezen 
az alapon az őszi sorsjátékra a korábban elő-
irányzott 15,000 korona 20 .000 koronára nö-
vekedett . Az összeget az igazgatóság 29 nye-
reményértékre osztotta fel és a sorsolást no-
vember 13-án tartotta meg Szente Miklós fő-
városi főjegyző, politikai biztos és Hedry Ala-
dár dr. kir. közjegyző jelenlétében. A nyerőta-
gok ajánlott levélben kapták meg a nyeremé-
nyeikről szóló értesítést és nyereményeiket fel-
tétlenül a téli tárlaton kell értékesíteniük, mert 
különben értéküket vesztik. 

AZ 1916/17. ÉVI TÉLI TÁRLAT. Téli t á r -
latunkat társulatunk védője, a harctéren küzdő 
József kir. herceg képviseletében, J ankov ich 
Béla dr. vallás és közoktatásügyi miniszter no-
vember 17-én nyitotta meg a Szépművészeti 
Múzeum városligeti palotájában, nagy és elő-
kelő közönség jelenlétében. A tárlaton 215 
festőművész 373 festménynyel, 38 szobrász-
művész 58 szoborral és így összesen 2 5 3 mű-
vész 431 alkotással szerepel. 

A tárlatról, a melyen a műtárosi hivatal ve-
zetését két esztendei katonai szolgálat után ismét 
Paur Géza műtáros vet te át, a társulat pompásan 
illusztrált katalógust adott ki, a melynek ára egy 
korona és megrendelhető a kiállítás pénztáránál. 

A tárlat egészen január 14-ig van nyitva, 
megtekinthető minden nap 9—2 óráig, kedden, 
csütörtökön és vasárnap délután 4-től 7-ig is. A 
belépődíj egy korona és vasárnap délután 40 fillér. 
A forgalomban levő jegyek közül csak is azok 
érvényesek, a melyek 1916-ban bocsát tat tak ki_ 
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L. S T R Ó B L A L A J O S ZICHY MIHÁLY SÍREMLÉKE 

A K E R E P E S I T E M E T Ő B E N í 

LEJÁRÓ PÁLYÁZATOK 

1917 január 5-én lejár a Magyar Mérnök-
és Építész Egyletnek diadalkapu te rvére hir-
detett pályázata. 

1917 junius 30-án lejár Zürich vá ros be-
építési nemzetközi tervpályázata, amelyre együtt-
véve 65 ,000 frc díj van kitűzve. 

1918 — 1919-i téli tár laton lejár az Orsz. Magy. 
Képzőművészeti Társulat pályázata, amelyen 
résztvehetnek a művészek oly tárgyú művei, 
amelyek a világháború magyar vonatkozású 
témáit dolgozzák fel s maradandó becsüek. 
Ezeknek jutalmazására néhai Andrássy Dénes gróf 
alapítványának kamataiból 10.000 korona áll 
a pályabiróság rendelkezésére oly módon, hogy 

a legnagyobb díj 5 0 0 0 K-nál nagyobb, a leg-
kisebb pedig 2000 K-nál kisebb nem lehet. 
A jutalmakat az állami művészeti aranyérem 
pályabirósága ítéli oda. A díjazott mű a szerző 
tu la jdona marad. Egy művész csak egy jutalom-
ban részesülhet. A pályabiróság végérvényesen 
dönt. Határozathozatalhoz legalább hat tag jelen-
léte szükséges. Döntéshez legalább kétharmad 
szótöbbség szükséges. A pályabiróság megfelelő 
alkotások hiányában kimondhatja, hogy a ren-
delkezésére bocsátott 10.000 K-t nem kívánja 
tel jes egészében jutalmazásokra fordítani. 

Felelős sze rkesz tő : LYKA KAROLY 
Kiadótulajdonos: SINGER és WOLFNER 

Budapest, Andrássy-ut 16. 
Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása. 

Budapesten. 
A Művészet kliséit Wolfner M. fotocinkografiai müintézet késziti 

Budapesten, VIII.. Hunyadi-utca 32. 

Umlioíüth Ur s z e b e í l N ^ ^ , /<9lt —•/• 



Petroí 
Egger 
A hajhullás leggya-
koribb oka a fejbőr 
korpázása. A korpa 
képződését kell tehát 
megakadályozni. — A 
kinek pedig már kor* 
pás a fejbőre, alaposan 
kell azt tőle meg-
tisztítani. — Mind* 
két célra a legjobb-
nak bizonyult szer a 

Egy üveg ára 3 korona. 

fÍGGEH 

Petroí 
Egger 

— Aki ezt a hajszeszt 
rendszeresen hasz-
nálja, annak sose lesz 
korpás a fejbőre és 
nem fog hullni a haja. 
— Készíti Dr. Egger 
L e ó és E g g e r }. 
gyógyszerésze t i és 
vegyésze t i c ikkek 
gyára Budapest, VI., 
Révay-utca 12. szám. 

A Miííiók könyve 
a legnépszerűbb magyar és külföldi regények 
gyűjteménye. Egy teljes regény ára 30 fillér. 
Kéthetenkint egy teljes regény jelenik meg. 

A Miííiók könyve 
előfizetési ára postai bérmentes küldéssel: 
negyedévre <7 teljes regényre) 2.— korona, 
félévre . . . <13 teljes regényre) 3,80 korona, 
egész évre <26 teljes regényre) 7.50 korona. 
Előfizetni lehet a Milliók könyve kiadóhivata-
lánál, Budapesten, VI., Andrássy-út 16. szám. 

A Miííiók könyve 
minden egyes füzete teljesen befejezett re-
gényt ad 30 fillérért, melynek ára rendesen 
4, 3, 2 korona. Mindenütt kapható! 



i A I 
harctéren 

íevő katonáinknak 
hozzátartozói ked= 
vesebb meglepetést 
nem szerezhetnek, 
mintha megrende-
0 lik nekik az 0 
0 UJ IDŐK-et. 0 
Ezer meg ezer le-
vél bizonyítja, hogy 
a harctéren is nagy 
érdeklődéssel olvas-
sák az UJ IDŐK-et 
és gyönyörködnek 
a megkapóan szép 
harctéri felvételek-
ben. A lapot a tá^ 
bori posta pontosan 
kézbesíti, az elő= 
fizetési díj a harc® 
térre is negyedévre 

5 korona 

Az UJ IDOK 
K I A D Ó H I V A T A L A 

BUDAPEST 
VI., ANDRÁSSY^ÚT 16. 

KREUTLE FERENC 
BUDAPEST, IV. ,KÁROLY-U. l . ,KÖZPONTI 
VÁROSHÁZ 11. SZ. BOLT. T E L E F O N 77-44 

Festővásznak, deszkák, kartonok, ecsetek és 
festőszerek. Gouache, góbiin, majolika, porceU 
Ián, selyem, üveg és zománcfestékek. Faégető 
készülékek, mindennemű festendő tárgyak s 
mintázó kellékekből. Nagy raktár művészeti 
olaja és aquarelUfestékekből: J. Blockx & fils 
Vieux^Dieu, Fritz Behrendt München, Lefranc 
& Co. Paris, Műller Testvérek Budapest, Keim-
féle normalfestékek München, H. Schmincke 
és Társa Düsseldorf, Dr. Fr. Schoenfeld & Co. 
Dűsseídorf, Windsor és Newton London ®se=s 

HELYES 
M A G Y A R S Á G 
A magyaros s t í lus kéz i* 
kfinyve. Irta S i m o n y i Z s i g -
mond, a Magyq* N y e l v ő r 
szerkesztője. Harmadik ja-
v í tot t kiadás. A r a 3 Korona. 

A HELYES 
M A G Y A R S Á G 
SZÓTÁRA 
A hibás ki fejezések, a kerii» 
lendő idegen s z ó k é s a h e ' 
lyesirási ké t ségek jegyzéke . 
Irta Simonyi Z s i g m o n d . Ara 
1 korona 50 f i l l ér . 

-Aötry 

Kiad ja S inger és Wol fner 
kőnyvkiadóhivata la 
Budapest , Andrássy-ut 16 

.ekíamációkat 
csak 1 hónapon belül veszünk figyelembe. 
Minden a lap szétküldését illető reklamáció 
a lap kiadóhivatalába (Budapest, VI. ker. 
Andrássy-ut 16. szám II. emelet) küldendő. 

P a l l a s i r o d a l m i és n y o m d a i r é s z v é n y t á r s a s á g n y o m d á j a B u d a p e s t e n . 




