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Képzőművészet. 
Tizennyolc magyar művész kiállítása. 

Ritkán van az új magyar művé-
szet kedvelőinek alkalma oly nívós 
és sokoldalú kiállításban gyönyör-
ködni, mint a tizennyolcak kiállítása, 
mely a Nemzeti Szalonban nyílt meg 
s elég szerencsétlenül az «1934» címét 
viseli. Eltekintve attól, hogy a képek 
nagyrésze még a mult évben készült, 
az évszám mindenkié, azoké a sokaké 
is, kik erről a bemutatkozásról kiszo-
rultak. Boldogok lennénk azonban, 
ha egy-egy kiállításnak csak ilyféle 
szépséghibái lennének s minden egyes 
vernisage ily mély és változatos él-
ményeket tartogatna, mint a tizen-
nyolc művészé. 

Egyelőre nem lehet tudni, hogy 
a társaság egyesületté alakul-e át, 
tovább is együtt marad-e, vagy csak 
egyetlen alkalomra talált egymásra. 
Annyi bizonyos, hogy szükség lenne 
összetartásra. A Szinyei Merse Pál 
Társaságtól jobbra és balra nagy 
a bizonytalanság. A konzervatívok 
több egyesületben oszlanak meg s se-
kély tehetségek tizedelik meg sorai-
kat. A Műcsarnok túlságosan nagy 
férőhely ahhoz, hogy a tehetségek ter-
mészetes kiválogatását elősegítené, 
mindig számolni kellene a középszerű-
ségek légióival, még akkor is, ha arra 
jobban hivatottak vennék át irányí-
tását. A kisebb konzervatív egyesü-
letek egy-egy jobb név köré jegece-
sednek, a tagok zöme azonban jelen-
téktelen. A legújabb törekvések meg-
szólaltatói hasonlóan visszás hely-
zetbe jutottak, mely képtelené teszi 
őket a jelentékeny erőkifejtésekre. 
A legnagyobb progresszív egyesület, 
a KUT száznál több tagot számlál 
s ez a szerencsétlen felpüffedés azt 
eredményezi, hogy kiállításainak 
szintje mélyen alászállt ; a tizenöt-
húsz kiválóbb tag kénytelen magá-

val húzni a színtelenek poros uszá-
lyát. 

Igaz, hogy a tizennyolc művész 
közül hat a Szinyei Társaság tagja, 
ennek a hatnak azonban több köze 
van a kiállítótársaihoz, mint teszem 
a szinyeisták öregebbjeihez. Kárpáti 
Aurél, Márjás Viktor és Mihályfi 
Ernő, a kiállítás rendezői, kitűnően 
válogatták össze az anyagot, a kép 
tiszta és egységes, néhány egészen 
apró szépséghibától eltekintve, minő 
egy-két kevésbbé jelentékeny mű-
vész szerepeltetése, ritka harmóniát 
áraszt. A kiállítás terminusa szeren-
csésen esett egybe néhány művészünk 
újabb fejlődési fokával, szép kivirág-
zásával. Igy meglepetést jelentenek 
Szőnyi István vásznai. Szőnyi néhány 
év óta folyvást keresett és kísérlete-
zett, ami miatt rendkívüli kvalitásai 
nem érvényesülhettek az őket meg-
illető tisztasággal. Most, úgy látszik, 
oly magaslatra ért, hol kissé meg-
pihenhet és széttekinthet, mielőtt to-
vább indulna. Új világot lát, az egy-
szerűség csodálatos harmóniáit, a 
tiszta formák és mély színek nemes 
világát, hol érdemes elidőznie. Van 
ebben a művészetben bizonyos ma-
gától adódó ünnepélyes méltóság, 
mely művészetünk legmagyarabb fe-
jezeteiben csillan fel s Szőnyit oly 
erősen odaköti a földhöz, melyből 
termett, mint kartársai közül senki 
mást. 

Hasonlóan igen szerencsés fejeze-
téhez ért el Berény Róbert festészete. 
A bonyolult lelki berendezésű és túl-
finomult nagyvárosi festő zöld lige-
tekkel, falusi udvarokkal találkozott 
össze. Az egyszerű tárgy megragadó 
ellentétben áll azzal a raffinált festői 
sokféleséggel, mely megörökíti. Fe-
renczy Noémi gobelinjeiben, más mű-
fajban s más kifejezési eszközök mö-
gött hasonló kettősség érzik : a mű-
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vek csak gyakorlatlan szem számára 
egyszerűek, valójában sokkal bonyo-
lultabbak, mint egy-egy úgynevezett 
virtuóz kép, mely szájtátó csodáló-
kat vonz. 

Bernáth Aurél újabb művei a ko-
lorit utolérhetetlen, bársonyos finom-
ságával tűnnek ki. Czóbel Béla kúsza 
és vaskos előadási módjában sok a 
festői érték. Derkovits Gyula robusz-
tus formavilága és bágyadt színezése 
között egyre nagyobb rés tátong. 
Egry József, Márffy Ödön és Aba-
Novák Vilmos megszokott színvona-
lukat tartották, ezúttal nem téve 
hozzá semmit. Kmetty János témái 
kezdenek változatosabbá válni s Szo-
botka Imre is erőteljesen fejlődik. 

A szobrászok közül Pátzay Pál 
Marokszedő leányával és a város-
majori templom számára készült két 
apostolfigurájával messze kimagaslik 
a többiek közül. Sikerült Medgyessy 
Ferenc női alakja. Csorba Géza és 
Bokros-Birman Dezső ezúttal bi-
zonytalannak tűnik. 

A múzeumbarátok kiállítása. 

A Művészeti Múzeumok Barátai-
nak Egyesülete az Andrássy-úti Új 
Magyar Képtár helységében bemu-
tatta azt a gazdag anyagot, mellyel 

húsz év alatt, 1913—1933 között 
közgyüjteményeinket ajándékképpen 
gyarapította. Számszerint nem sok, 
amit a nemes adakozók két évtized 
alatt összegyüjtöttek, egy terembe 
befér, de értékben annál becsesebb. 
A képek közül kiválik Maulbertsch 
és Dorfmeister egy-egy kitűnő, friss 
vázlata, Mányoki Ádám két, szá-
munkra rendkívüli fontosságú arc-
képe, Stock János Mártonnak, e nagy-
szebeni származású, elfeledett XVIII. 
századi mesternek értékes női arc-
képe. Az újabb mestereket Szinyei 
Merse Pál képviseli «Lila arckép» 
című főművével és feleségének pom-
pás arcképével, Ferenczy Károly a 
Hegyibeszéd első változatával és Ben-
czúr Gyula talán legközvetlenebb ha-
tású munkájával, melyet 1868-ban 
feleségéről festett. 

Gazdagon gyarapodott az Ipar-
művészeti Múzeum is, szepesi kelen-
gyeládával, holicsi tálakkal, zománc-
díszes aranyövekkel, egy XVI. szá-
zadi ajtókopogtatóval s néhány sző-
nyeggel. Legszebb szerzeménye egy 
hatalmas, kitűnő állapotban levő és 
igen korai brüsszeli gobelin, mely 
egykor a győri székesegyházat díszí-
tette s melyet még Ferenc József 
király ajándékozott a múzeumnak. 

Genthon István. 

Zene. 
Hubay-ünnep az Operaházban. 

A Magyar Operabarátok Egyesü-
lete s vele együtt a magyar társada-
lom színe-java díszelőadás keretében 
ünnepelte zeneművészetünk nagy-
nevű ősz mesterét, a 75 éves Hubay 
Jenőt. 

Hubay Jenőnek, az ünnepelt 
hegedűművésznek, a rendkívül sok-
oldalú zeneszerzőnek, a magyar 
hegedűpedagógia nagymesterének a 
magyar zenetörténetben elfoglalt sze-

repét, jelentőségét méltatni még a 
jövő feladata. Életrajza egy tünemé-
nyes művészpálya története, amely 
általános és magyar kortörténeti 
vonatkozásaiban is rendkívül érdekes 
és jellegzetes képet tár elénk. A közé 
a ma már letűnő művésznemzedék 
közé tartozott, akiknek egy Liszt 
Ferenc nyujtott még élő példát az 
egyéni előadóművészet éthoszáról, a 
zeneművész hivatásának rendkívüli 
súlyáról és méltóságáról, a művész és 
az ember, a művészet és az élet szoros 




