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Vasárnap délelőtt 10 órakor nyitotta meg Schmidt
Sándor bányafőtanácsos a dorogi kaszinó nagy-
termében az esztergom-tábori két művész, Szilasy
József és S. Holl Kornél műveiből nagy gonddal
összeállított kollekció kiállítását.
Érdekes megjegyezni, hogy a földből oly hirtelen
kinőtt Dorog, mely eddig mint anyagtermelő köz-
pont élt kifelé a köztudatban, igen intenzív érdek-
lődést és megértést mutat a tudomány és
művészet iránt is.
Akárhány fővárosi tárlat nem nyújtott annyi értéket,
mint ez a számbelileg kicsi, de tartalmas kiállítás.
Igaz, hogy Szilasy József már kipróbált erő, több
pályadíj, legutóbb a vitézi telek-címer díj nyertese, és
Holl Kornél is oly gyönyörűen mozgó és kifejező
ornamentikával áll elő, hogy megnyugodva vehetjük
tudomásul: ha a hazai művészet decentralizálódik
is, cseppet sem veszít erejéből és eredetiségéből.
Szilasy kompozícióiban, csendéleteiben, tájképeiben
a vonalvezetésben és színekben utoléri Walter
Kraine-t, a levegőben pedig Szinyei Mersét, s tipikusan
eredeti mestert láthatunk benne, ki lelkestől veti
magát a vonalak ritmusába és a színek harmóniájába.
Találkozunk egy pár nagyon erős hangulattal is, amit
még párisi és londoni útjáról hozott magával.

Az élet komolyabb felét nézi, pesszimizmusba hajló,
de igen szenzibilis lélek S. Holl Kornél; itthon még
új ember, de egyúttal sokat ígérő tehetség, aki ily
tartalmas bemutatkozás után méltán ébreszti maga
iránt a legnagyobb művészi körök érdeklődését.
A Táncosnője és az Intellektuel mutatja művésze-
tének két hatalmas pólusát; az első a női test vég-
tagjainak átolvadása a végtelenségbe, a mozdulatok
olyan bravúros ritmusával, hogy az anyag szinte
elveszti kötött halmazállapotát és tovább mozog
a megformált pillanat meghosszabbítási vonalában.
A másik, az Intellektuel, a fáradt ember belső össze-
omlását mutatja egy csomó meghalt mozgással
olyan alakításban, hogy a tehetetlenség nyugalma
visszatükrözi az eleven emberi erők összegét és
értékét. Nagy figyelmet keltettek még a következő
eredetien szép kompozíciójú munkái: A tékozló fiú,
Salome, Narcis, a Jó Pásztor stb.
A kiállítás iránt a dorogi intelligencia nagy érdeklődést
mutat s felhívjuk figyelmét az esztergomi műbará-
toknak is, hogy föltétlenül szerezzenek tudomást
e nem kis jelentőségű művészi történésről. A kiállítás
f. hó 20-ig tart és megtekinthető díjtalanul.

(Esztergom, 1922. december 13.)
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Örvendetes, hogy városunkban az utóbbi félév
folyamán már a harmadik művészeti kiállításról
számolhatunk be. Örvendetes ez, már csak azért
is, mert el kell ismernünk, hogy a nagyközönség,
főleg pedig a vidéki nagyközönség, oly sajnálatos
tapasztalatlanságot mutat a művészeti kérdésekben,
hogy csak a mentől gyakrabban történő ily kiállítások
által bővíthető látókörük, s fejleszthető az ízlésük.
Érthető e szűk látókör, hisz komoly művészi munkát,
pláne nagyobb kiállítás keretében nem igen volt
alkalma látni a vidéki közönségnek. Az olajnyomat,
mely a technikát nem képes reprodukálni, vagy
a kontármunka voltak azok, amikhez legkönnyebben
hozzájuthatott; ezek segítségével pedig az ítélőké-
pesség, s az ízlés a primitívségbe veszett. E társa-
dalmi bajon hivatottak segíteni a művészeti
kiállítások. Szilasy József festő és iparművész f. hó
15-én mutatkozik be magas nívójú, kiforrott művé-
szetével az esztergomi közönségnek a városháza
nagytermében. Szilasy elsősorban iparművész;
e téren mozog tehetsége a legbiztosabb talajon.
Munkái egytől-egyig föltétlen rajztudást, csodálatos
színlátást és komponáló erőt mutatnak. A Vitézi
Rend 1921. évben kiírt pályázatán első díjat nyert
jelvénypályázata, bélyegtervei, dekoratív díszítései,
képeskönyvei s számos színes apróságai méltó
föltűnést fognak kelteni finomságuk s színezésük
által. Szénrajzaiban van egy bizonyos egyéniséget
kifejező erő. Az Erdő szélén című rajza a sárga
alapra kombinált fekete tónusokkal s a Ravatalon
című remek megoldás. Pasztelljei közül a Ködös
reggel, az Íriszek, valamint az aquarelljei közül

a Vihar előtt, Téli napsütés, Téli reggel kitűnő meg-
látások. Olajfestményeinél a Parkrészlet finom munka,
bár kissé pasztellszerű. A Chrisanthemumok s egyéb
virágképei nagyon egészségesek. A Krisztusfő egy-
szerű kifejezésével, markáns vonalaival és színezé-
sével tanúskodik amellett, hogy a festőművészethez
sincs kisebb talentuma és kedve, mint az iparmű-
vészeti munkáihoz.

(Esztergom és Vidéke, 1924. június 8.)

Szilasy József: A Vitézi Rend jelvénye, 1921
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