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a tragikus sorsú Csontváry Tivadar 
lázas erejű, vizionárius önvallomása 
keltett nagy figyelmet. 

* 

A Műcsarnok tavaszi tárlata, mely 
nem is töltötte meg a hatalmas épület 
valamennyi termét, ezúttal kevés je-
lentős alkotást mutatott be a közön-
ségnek. Karlovszky Bertalan három 
képmása körül különösen a két férfi-
arckép válik ki, mint a kiállítás leg-
jobb portréi. Finom tónusú Szüle Pé-
ter Ujságárusa, a jobbak közé tartozik 
Wellmann Róbert Koeszler Jánosról 

készített rajzos karakterű arcképe. 
A tájképek közül kiválik Benkhard 
Ágost üde, színpompás Öreg bükkös 
erdője és Szabó Dezső Fűzfák c. bo-
rongós hangulatú vászna. A grafikák 
között legjelentékenyebbek Tichy Kál-
mán fantasztikus és bájos mesejele-
netei. 

A kiállítás szobrászati része igen 
gyenge. A sok hangos és erőszakoltan 
patétikus alkotás között örömmel pi-
hen meg a szem Esseö Erzsébet ötle-
tes állatfiguráin. Kitünt a fiatal Ham-
pel Károly erőteljesen mintázott Ta-
nulmányfeje. Genthon István. 

Uj szerzemények kiállítása a Szépművészeti Múzeum Grafikai Osztályában. 

A múzeumok nemcsak a legnagyobb 
művészi alkotások őrzői, hanem — 
főleg a hazai termékekkel szemben — 
egyben archivumok is, melyekben he-
lyet foglalnak másod-, sőt tizedrangú 
munkák is, hogy lehetőleg teljes képet 
adjanak a nemzet művészeti törek-
véseiről. Az egész koncert szempontjá-
ból szükség van önmagukban jelen-
téktelen kis hangocskákra is, melyek 
egy-egy ritka pillanatban többet je-
lenthetnek művészi egyedértéküknél. 
A múzeum feladata határt vonni a 
reprezentatív, azaz kiállításra alkal-
mas és a fontos, de mégis csak raktár-
anyag között. Ennek a mérlegelésnek 
eredménye a Szépművészeti Múzeum 
új kiállítása, mely a legjavát mutatja 
be annak, amit rajzokban és grafikai 
munkákban az utolsó nyolc évben 
szerzett. 

Az anyag nagyobbrésze ajándék, 
vagy valamely pénzadomány felhasz-
nálásával vétetett s ezzel bizonyságot 
szolgáltat arról, hogy az áldozatkész-
ség szép magyar erénye még a mostani 
nehéz viszonyok között sem veszett 
ki egészen. Különösen a kevés számú, 
de elsőrangú külföldi rajzanyag, egy-
két lap kivételével, mind ajándék. 
G. B. Tiepolo két vöröskrétarajza az 

olasz rajzgyüjtemény legszebb da-
rabjai közé tartozik ; közülök egy fej-
tanulmány, Meller Simon ajándéka, 
művészi értékén túl azért is nagyon 
fontos, mert a Régi Képtár egyik 
képéhez készült tanulmányul. Meller 
Simon ajándékai Delacroixnak, a ro-
mantikus kor nagy művészének Ham-
let-illusztrációja s az impresszionista 
Camille Pissarronak és Puvis de Cha-
vannesnak szép rajzai is. Rendkívül 
fontos szerzemény E. Manet ragyo-
góan szép vázlata «Spanyol táncosok» 
című híres festményéhez, mely — noha 
az impresszionizmus korának kezdetén 
készült — üde közvetlenségével máris 
teljes képét adja Manet új művészi 
szemléletének. (Majovszky Pál min. 
tan. úr hozzájárulásával vétetett.) 

A gyüjtés súlypontja azonban ter-
mészetszerűleg nem annyira az ide-
gen, mint inkább a magyar művészet 
termékeire volt vetve s ezen belül is 
a legnagyobb figyelem a XIX. század 
első felének mindinkább veszendőbe 
menő művészeti emlékei felé fordult. 
Az eredmények arra figyelmeztetnek, 
hogy távol vagyunk még attól, hogy 
tiszta képünk lehessen mult századi 
művészetünk kialakulásáról. Mindun-
talan ismeretlen nevek bukkannak fel 
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vagy alig ismert művészek új és meg-
lepő munkái s messze van még az idő, 
hogy az anyaggyűjtés munkáját lezár-
hassuk s megrajzolhassuk e kor ki-
elégítő képét. Mennyi tehetség és 
mennyi feltörekvő művészi akarás volt 
ebben az országban, melyről még nem 
tudunk. 

Nem hallottunk még eddig semmit 
egy Pollencig József nevű «festő»-ről, 
kinek elragadó vízfestménye a kiállí-
tás egyik legérdekesebb darabja : ud-
vari bált ábrázol 1795-ben, Sándor 
Lipót nádor budai palotájában. Neve 
nem hangzik nagyon magyarosan, 
igaz, de lehetetlen, hogy ne legyen 
magyar művész. Olyan jóízű, magyar 
kedély szói e lapból, mint akár Gva-
dányi «Peleskei nótáriusá»-ból, vagy 
Csokonai «Dorottyájá»-ból. A zene 
hangjaira lassan táncraperdülő, ma-
gyar ruhába öltözött úrinépe nem ke-
rülhetett ki idegen művész ecsetjéből, 
ki nem is tudná érzékeltetni speciálisan 
magyar jellegét egy előkelő társaság-
nak, mely talán nem is volt ennyire 
magyar. A valóság igézetével villan 
fel e kis festményben a XVIII. század 
végének élete, melyről — sajnos — 
egyébként oly kevés festett emlékünk 
maradt. S hogy minden rutintól mente-
sen, néha kissé ügyetlenül mozognak 
az alakok, az csak a lap báját emeli, 
mert a kifejezés meggyőző erejében 
nincs hiány. 

Alig tudunk valamit a süketnéma 
Balassa Ferencről is. A kiállítás «Ná-
polyi szüret» című vízfestménye s az 
a néhány munka, mit tőle még isme-
rünk, figyelemreméltó tehetségnek mu-
tatják. 

Ha nem is annyira ismeretlen, de 
érdeméhez képest túlságosan kevés 
figyelemre méltatott arcképfestő : Ko-
sma Sándor. Tőle egy egész rajzsoro-
zat látható a kiállításon, 1830-iki olasz-
országi útján készített táj felvételek, 
melyeket tiszta formaérzék s nagy rajz-
biztonság jellemez. (Valamennyi vitéz 
Draskóczy Istvánné úrnő ajándéka.) 

A századközép jól ismert nagyjai-
nak, Brocky Károlynak, Barabásnak 
kitűnő vízfestményei a kiállítás díszei 
közé tartoznak. Brocky lapjai azért 
is rendkívül fontosak, mert bécsi kor-
szaka eddig egészen hiányzott a gyüj-
teményből, most pedig olasz útjának 
és londoni munkáinak korábban szer-
zett tekintélyes sorozatával együtt 
világosan áttekinthető képet adnak 
fejlődéséről. Fessl Frigyest ábrázoló 
arcképében Sterio Károly is olyan 
festői kvalitásokat árul el, melyeket 
eddig nem sejtettünk ; úgyszintén nem 
volt fogalmunk arról, hogy Molnár 
József oly kitűnő aquarellfestő volt, 
mint amilyennek hármas arcképe mu-
tatja. 

Meglepetés egy eddig teljesen isme-
retlen művésznek, Pap Zsigmondnak 
két aquarellarcképe s nagyon kedve-
sek a szintén alig ismert Ruprecht 
Adélenek, egy Sopronban élt festő-
nőnek vízfestményei. 

Irók rajzai mindig különleges va-
rázzsal bírnak. Victor Hugo, Goethe, 
Jókai vagy Thackeray rajzait művészi 
értéküknél nagyobb érdeklődéssel la-
pozzuk. Ebből a szempontból igen 
örvendetes szerzemény Balogh Zoltán-
nak, az «Alpári» költőjének népszerű 
írótársáról, Lisznyay Kálmánról ké-
szített rajza. (A Nemzeti Múzeum 
Széchényi-könyvtárának ajándéka.) 
Balogh Zoltán különben nem volt 
dilettáns, Pesten és Bécsben tanult s 
először festőnek indult. Művészettör-
téneti érdekességet személyének egyéb-
ként az ad, hogy Izsó Miklósnak ro-
kona és barátja volt s egyike azoknak, 
kik bécsi tanulmányait számára lehet-
ségessé tették. 

Különlegességek Canzi Ágostnak 
kora néhány pesti alakját ábrázoló 
aquarell-karikaturái is. E sorozathoz 
tartozott valamikor Petőfi karika-
turája is, mely ma a Petőfi Múzeum 
tulajdona. A sorozatból csak egy ön-
arckép, Weber Antal építész és Borsos 
József (?) karikaturái ábrázolnak is-
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mert személyeket, de az ismeretlen-
ség nem árt a többi lapnak : bőven 
kárpótol érte a belőlük áradó kedves 
humor és művészi színvonaluk. 

A magyar festészet nagyjai : Zichy, 
Munkácsy, Szinyei munkáik egész so-
rával szerepelnek a kiállításon. Külö-
nösen gazdagon van képviselve Mun-
kácsy Mihály, kinek ifjúkora színes 
elevenséggel lép a kiállításból a láto-
gató elé. Gyermekkori kisérleteitől a 
müncheni tanulmányévek munkáin át 
düsseldorfi idejéig fontos rajzok és 
olaj vázlatok szemléltetik Munkácsy-
nak egyre izmosodó tehetségét (vala-
mennyi Gömbös Gyula honvédelmi 
miniszter úr ajándéka), míg későbbi 
rajzai már teljes erejében mutatják. 
Mindegyik más-más szempontból ne-
vezetes. Vagy olyan képötletet rögzí-
tenek, mely nem került kivitelre, vagy 
éppen az adja meg fontosságukat, 
hogy valamely ismert nagy mű kom-
poziciójának korábbi tervét kapjuk 
bennük s ilymódon mély betekintést 
nyerünk a művészi alkotás lassan ér-
lelő folyamatába. Mint ahogy a közön-
séges életben a habozás, azaz annak 
tárgya sokszor jellemzőbb, mint a 
tett, — egy kép létrejötténél is nagyon 
fontos az első ötlet, amikor a később 
kiformálódó mű, — egyelőre bizonyta-
lanul derengő környezetbe ágyazva, 
még csak csillogó szikra alakjában 
jelentkezik a művészben. Erre a szik-
rára, a kép lényegére kell összponto-
sítania minden figyelmét, mert ennek 
a világánál kell eldőlnie, mi segíti elő, 
mi hátráltatja a kép eszméjének érvé-
nyesülését. Csak akkor lesz képe egy-
séges és igazán kifejező, ha ezt az 
eszmét tisztán és zavartalanul ér-
vényre tudja juttatni. Nagyon érde-
kes példa erre Szinyei Merse Pál 
«Pacsirtá»-jának néhány rajza : Az 
első ötlet még több alakos kompoziciót 
vázol, melyben a főalak már azonos 
a képen látható nő alakjával, de a két 
mellékalak még azt a bizonytalansá-
got tünteti fel, mellyel a művész a 

képötlet első felbukkanásakor önma-
gában keresgélt. És nagyon jellemző, 
hogy ez a két alak Böcklin alakjaival 
tart bizonyos fokig rokonságot, mert 
az első zavaros homályba még tudat-
alatti emlékek is belekeveredtek s ezek 
zavaró voltát csak papírosra vetítve 
lehetett tisztán felismerni. Csak a to-
vábbi tisztító és selejtező folyamat 
vezetett ahhoz az eredményhez, hogy 
a pacsirta énekének egyetlen, lehető 
kifejezője a magány és a végtelen 
csend. 

A kiállításban számszerint legtöbb 
darabbal Rippl-Rónai József van kép-
viselve s még hozzá nagysúlyú dara-
bokkal. Közülük hét vízfestmény és 
tusrajz. (Petrovics Elek főigazgató 
ajándékai.) Remek alkotásai a század-
végi legjobb törekvéseknek. «Minél 
kevesebbel minél többet kifejezni», ez 
volt Rippl-Rónai művészi elve. Ebből 
az elvből nőtt ki raffináltan szűk-
szavú stílusa, melynek természetszerű-
leg dekoratív megoldásokhoz kellett 
vezetnie. Egyszersmind a kontúrnak 
döntő fontosságúvá kellett válnia. 
Mindezek a sajátságok jellemzik a ki-
állítás szép rajzait. 

Nagyon érdekes, hogy éppen az 
összefoglaló, a dekoratív művészet esz-
méjének párisi harcosai mindnyájan 
foglalkoztak a műipar kifejlesztésével, 
Maillol, M. Denis stb. Rippl-Rónai 
tevékenységének nagyrészét egyidő-
ben szintén kárpitok, bútorok, üve-
gek stb. tervezése foglalta le. Ennek a 
kornak termékei azok a különleges 
szépségű kőnyomat-próbalevonatok, 
melyek Meller Simon ajándékából ke-
rültek a múzeumba : báli meghívó, 
menükártya, plakátok. A feladat igény-
telen, a megoldás annál kevésbbé az. 
Ezeket a befejezett szépségű munká-
kat ő emlékirataiban egyszerűen így 
említi : «mikor ízlésemet aplikálni kel-
lett . . .» 

Magyarabb talajból fakadt Ferenczy 
Károly művészete. Ez az egyre maga-
sabbra törő tehetség ifjúkorának lágy 
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érzelmességét levetkőzve, a naturaliz-
muson át, élete végső szakaszában a 
legszigorúbb synthesisig érkezett el. 
Utolsó művei az intellektuális alapon 
álló érzelmi, gondolati és formai össze-
fogottság tökéletes példái s átmenetet 
képeznek a ma művészetéhez. Fejlő-
désének útját nem értik azok, akik 
benne csak a naturalizmus irányának 
reprezentánsát látják. A kiállításban 
levő, különböző időből származó rajzai 
jól képviselik Ferenczyt és fogalmat 
adnak nagy művészi kultúrájáról is. 

A kiállítás utolsó szakasza a fiatalo-
kat illeti. A kiállított anyag azonban 
nem mutatja meg sem azt, hogy a 
rajzművészet mily kiváló képviselőkre 
talált a fiatal generáció számos tagjá-
ban, sem azt, hogy mi figyelemremél-
tót vásárolt a múzeum e művészek 
terméséből. Ennek magyarázata abban 
rejlik, hogy az újabb magyar rajzok-
ból szerzett anyag az Új Magyar Kép-
tár egyik külön termében nyert elhe-

lyezést. Egy kis választék a modern 
grafikából kárpótol ezért a hiányért. 
Hiszen grafikai művészetünk az utolsó 
évtizedben váratlan és örvendetes mó-
don fellendült s tartalom és technika 
szempontjából valóban kifogástalan 
lapokat hozott létre. Elég Fáy Dezső, 
Szőnyi István, Aba-Novák, Komjáti 
stb., stb. fametszeteire és rézkarcaira 
utalnom. 

A kiállítás külön szekrényét a váz-
latkönyvek nagy tömege borítja el, 
pedig ez a szerzett anyagnak csak 
töredéke. Csupán Mednyánszkytól 188 
vázlatkönyv és napló került a gyüjte-
ménybe (özv. dr. Hisz Sándorné úrnő 
ajándékai), Szinyei Merse Páltól 13. 
Nagyon fontos Gyárfás Jenő vázlat-
könyve a Tetemrehívás idejéből való 
rajzokkal ,Munkácsyié, Madarász Vik-
toré stb. Jelentékeny gyarapodást je-
lentenek a Múzeumnak eddig is nagy 
kincseket őrző vázlatkönyvgyüjte-
ménye számára. Hoffmann Edith. 

Zenei szemle. 
Jan Kiepura, a világhírű lengyel 

tenorista, az idén Puccini «Turandot» 
c. parádés, nagy operájában vendég-
szerepelt. Nem hiában áhitoznak az 
operai igazgatók ma egy új Puccini 
után. Minden kritika dacára, amely 
a tömegízlésre számító hatáskeresése 
miatt talán méltán illette az olasz 
mestert, nem egyhamar találni még 
egy ilyen vérbeli színpadi muzsikust. 
A fény és árnyék harmonikus elosztá-
sával felépített kitűnő szöveg (Adami-
Simoni) is hozzájárult, hogy ez az 
utolsó műve is azok közé az operák 
közé tartozik, ahol a vendégszereplő 
művész biztos sikerre és teli nézőtérre 
számíthat. Kiepura nemcsak szárnyaló, 
fényes, hajlékony tenorjával, de mű-
vészi alakításával is megérdemelte 
nagy sikerét. Utóbbi fénypontja volt 
a hármas rejtvény jelenete. Turandot 
kérdésszerűen feltörő motivuma szinte 

hisztériás drámaiságával már eleve a 
megfejthetetlenségre, az örökké kér-
désmaradásra van beállítva. Három-
szor csattan fel a motivum. Utána 
lélegzetfojtó csend : a hallgató együtt 
keres, izgul, találgat a herceggel. 
Kiepura hatalmas fokozással és lendü-
letekkel építette fel e feszültség fel-
oldását. A végső győzelemben a diadal-
ittas férfi benső tűztől fűtött, újongó 
kitörése elementáris erővel hangzott 
fel érces fényű tenorján «Turandot !» 
Ebben a névben csakugyan benne volt 
a rejtvény végső kulcsa, a kérdés 
nyugvópontra hanyatlása, a jégnek a 
tűzben való elolvadása. A harmadik 
felvonás áriájának meleg líráját, érzéki 
tónusát is a kifejezés olyan őszinte 
melegségével hozta érvényre, amely 
sohasem téveszti el hatását. Hallgató-
sága egy szép és meleg este emlékét 
vihette magával. 
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