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Képzőművészet. 

A Nemzeti Múzeum éremtárának 
kiállítása. 

Több mint száz esztendeje, 1802-
ben Széchényi Ferenc gróf nemes 
elhatározással érem- és pénzgyüjte-
ményét a nemzetnek ajándékozta. 
A gazdag kollekció, mely kb. 2000 
darabot számlált, vált alapjává a 
Nemzeti Múzeum gyüjteményének, 
mely az alapításától eltelt hosszú idő 
óta, hol magánosok áldozatkész segít-
ségével, hol rendszeres vásárlással 
körülbelül 250.000 darabra szaporo-
dott. Felöleli az egész világon egye-
dülálló teljességgel a magyar pénz-
verés és éremkészítés multját , 
figyelme kiterjed a honfoglalás előtti 
helyi, római és barbár pénzkultúrára, 
ezenkívül az egész világ idevágó 
anyagát gyüjti, ha ez utóbbiban, a 
dolog természete szerint sohasem 
számíthat teljességre. Különös, hogy 
ez az óriási nemzeti kincs eddig nem 
került bemutatásra s ezt a hiányt 
az éremtár jelenlegi tisztviselői ka-
rának, Ernyey József igazgatónak s 
két buzgó munkatársának, Jónás 
Elemérnek és Huszár Lajosnak kel-
lett pótolnia. 

A kiállítás a hatalmas anyagot 
természetesen nem mutathatja be 
teljes egészében, hanem kitűnő át-
tekintést nyujt a pénz- és éremverés 
nemes és intim művészetéről a gö-
rögöktől kezdve a mai napig. Külön 
tárlókban sorakoznak fel a görög 
pénzek, a műfaj hajnalának e csodá-
latos és máig felül nem mult reme-
kei, a portréábrázolás terén kitűnő 
római pénzek, a barbár alkotások, 
melyeknek különös stilizálási módja 
a legmodernebb művészettel rokon, 
a merev bizánci pénzek, a középkor 
változatos alkotásai s az újkor cso-
dálatos, nem mindig művészi sok-
félesége. Ezekkel szemben vonul fel 

Napkelet 

a magyar sorozat Szent Istvánnak 
bajor mintára vert apró féldénárjai-
tól a mai folyópénzekig. Sok közöt-
tük a különlegesség, vastagveretek, 
kiverésre nem került pénzek próbái, 
szükségpénzek, zsetonok és bárcák, 
melyek a kultúrtörténetnek oly be-
cses emlékei. Párhuzamosan a ma-
gyar medália fejlődése is bemuta-
tásra került a mohácsi vész utáni 
kezdeteitől a legújabb művészekig ; 
hála kitűnő modern mestereinknek, e 
téren számottevőek vagyunk ma már 
Európában. 

A falakat érem-minták, híres ma-
gyar gyüjtők és mecenások képei dí-
szítik, valamint a magyar papírpén-
zek válogatott sorozata, közöttük 
oly hatalmas számjegyű bankókkal, 
minők polgárember szemei előtt s 
főkép zsebében ritkán fordulnak 
meg. Egyik tárló bemutatja a gyüj-
temény legújabb szerzeményeit s 
megilletődve kell látni, hogy a pár 
filléres dotációból tengődő osztály 
leleményessége és kitűnő barátai ré-
vén mily szorgalmasan gyarapítja 
kincseit. A kiállítás ezentúl vala-
mennyi nyitási napon látható. 

Tavaszi Szalon. 

A Nemzeti Szalon termeiben a 
fiatalok évenkint ismétlődő Tavaszi 
Szalonja nyílt meg, melynek ren-
dezését, mint máskor is, a Szinyei-
Merse Pál Társaság vállalta magára. 
Ezidén nem számolhatunk be a ki-
állítás kapcsán figyelemreméltóbb új 
tehetség feltüntéről. Érett, kész mű-
vészek bemutatkozását senki sem 
várja e seregszemlétől, mely a leg-
fiatalabbakat gyüjti egybe, de elvár-
hatja a közönség az első bátortalan 
lépésekben a későbbi önállóság, ere-
detiség kezdő nyomait. A legfiata-
labbak, sajnos, igen erősen reagál-
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nak legjobb modern művészeink stí-
lusára, ami — bár azt mutatja, hogy 
figyelemmel kísérik az új problémá-
kat — az indulás perceit megzavarja. 
Némelyikük Szőnyi Istvánt, mások 
Aba-Novákot, Bernáth Aurélt utá-
nozza, sokakat megbabonázott Be-
rény Róbert legújabb stílusa. Nem 
annyira követésről van szó, mint a 
külsőségek lélektelen utánzásáról, 
mely kiindulópont sohasem lehet. 
Mások ismét a francia művészeti 
folyóiratok reprodukciói nyomán a 
párisi iskola hívének csapnak fel, — 
a gazdasági helyzet a külföldi utat 
divatos folyóiratok átlapozására zsu-
gorította le — ez a kísérlet sem bíz-
tató, tekintve azt, hogy a kecses és 
hajlékony színkultúrájú francia szel-
lemet képtelenség színtelen reproduk-
ciókon keresztül tanulmányozni. Nem 
követelhetjük azonban a sorstól, 
hogy valamennyi Tavaszi Szalon a 
tehetségek garmadáját hívja elő, 
hiszen az ország mai állapota amúgy 
sem teszi lehetővé kiváló tehetsé-
gek tömeges megélhetését, nagyon 
meg lehetünk elégedve, ha minden 
öt évben egy-egy kitűnő művész ki 
tud bontakozni s főkép, ha ennek a 
művésznek a társadalom rendelke-
zésére tudja bocsátani a megfelelő 
anyagi eszközöket. Valamennyi mű 
között legtöbb figyelemre tar that 
számot Beck András hatalmas férfi-
aktja, mely zárt és monumentális 
formaképzésével, kissé fanyar és szűk-
szavú előadási módjával tűnt fel. 

A KUT kiállítása a Nemzeti Szalonban 

A Képzőművészek Új Társaságá-
nak ezidei kiállítása eltér a megszo-
kottaktól, aminek oka az, hogy a 
Tizennyolcak mult hónapi bemutat-
kozása a társaság legjobb erőit moz-
gatta meg s vonta el a jelenlegi együt-
tes felvonulástól. Bár igen komoly 
erők maradtak távol, a KUT-nak 
nem tett rosszat ez az alkalmi ketté-

hasadás, levegőhöz jut tat ta a fiata-
lok csoportját, mely boldogan fog-
lalta el a legjobb falakat. 

A festők között Medveczky Jenő 
rohamosan bontakozó fejlődése ér-
demes a megemlékezésre. Terrasz c. 
többfigurás vászna kiváló csoporto-
sításával és derűs színezésével az új 
klasszicizmus egyik legsikerültebb al-
kotása. A nagy kultúrájú és biztos 
ízlésű művész új műveiben egyesíti a 
modern olaszok monumentális forma-
képzését a franciák artisztikumával. 
Kevesen vannak ma fiatal kortársai 
között, kik ennyire szuverén biz-
tossággal alakítanák a formát s ilyen 
közeli kontaktusba tudnának ke-
rülni a közönséggel, anélkül, hogy 
megalkudnának. 

Kitűnően szerepel raj ta kívül Dési-
Huber István és Barcsay Jenő, az 
előbbi monumentális zsánerfigurá-
kat állított ki, az utóbbi franciás 
szerkezetű, szellemes és mély szí-
nezésű képeket. Hincz Gyulától töb-
bet várunk, mint amit a most ki-
állított unalmas absztrakciók adnak, 
tehetségéhez nem méltó ez az idejét 
multa ortodox kubista kísérletezés. 

A szobrászok közül Vilt Tibor 
vonul fel a legnagyobb kollekcióval 
s öröm látni izmos és sokoldalú tehet-
ségének kivirágzását. Szellemes, ar-
tisztikus portrészobrain kívül külö-
nösen kisebb figurái tűnnek ki, ha-
talmas ülő aktja kevésbbé sikerült. 
Felfedezte a modern szobrászat szá-
mára az ólmot, ezt a könnyen ala-
kítható, lágy és festői anyagot, me-
lyet az osztrák barokkszobrászok 
oly szívesen használtak. Érdekes 
rajzainak egy sorozatát is bemu-
tat ta. Másik kiváló fiatal szobrá-
szunk, a Rómában dolgozó Mészáros 
László mindössze egyetlen kisplasz-
tikával szerepel, egy erőtől duzzadó, 
remekbekészült férfiakttal Feltűnik 
még a festő Kákay-Szabó Györgynek 
ízléses szobrocskája, egy leányfej. 

Genthon István. 




