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Azóta, hogy e folyóirat utolsó száma meg-
jelent : a művészi élet terén egész sor fel je-
gyezni való történt. Eldőlt néhány konkurren-
cia, köztük a főváros nagyobbszabású k rema-
tórium-pályázata, de a művészi események 
gerincét a különböző kiállítások adták. 

Ez a második szezon, amely a háború jegyé-
ben telt el, illetve még mindig tart. már 
egészen más volt, mint az első, a tavalyi. A 
messzi északra és messzi délre diadalmasan 
kitolt ellenséges front a művészet világában is 
éreztette hatását. Azzal mindenesetre, hogy 
megszüntette a közeli bizonytalanságot, ami 
semmit sem érint oly bénító módon, mint 
épen a művészek tevékenységét, a festéshez 
való kedvet, egy kép, egy szobor benső ügyé-
vel való törődést. Ha az erőfeszítések nem is 
értek véget, sőt nem is csökkentek, amelyek a 
harcterek irányában igénybe veszik a tá rsada-
lom minden rétegét, a nemzet teljes — most 
látszik csak, hogy mily bőséges — energia-
készségét : a, nyomasztó felhők eltávolodásával 
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a kulturélet területein is fordulat állt be, bátor, 
magabízó és produktív. A mai háborúnak ez 
az ellentmondás, ez a látszólagos anachroniz-
mus is oly vonása, amely jellemző korunkra, 
s amivel majd é rdemes lesz foglalkozni : a 
romboló és alkotó munka egyidejűsége. Az 
egyik künn a fegyveres küzdelem hősi föld-
jén, a másik emögött az iskolákban, az iro-
dákban, a műtermekben. 

Az arány természetesen a pusztulás és gya-
rapodás, a javak elhasználása és termelése 
közt korántsem egyenlő, a művészi életben is 
a közönség érdeklődése, ennek a művásárlás-
ban nyilvánuló toka, s a művészi alkotás in-
tenzivitása, a szabad tervezgetés és megvalósí-
tás lendülete még nem tart ott, ahol a szá-
mára alkalmasabb békeidőben tartana, sőt 
messze van tőle. Főleg az építőművészet az, 
amelyben a legnagyobb, szinte abszolút a 
mozdulatlanság, nincs teremtőkedv és tőke. De 
a fürgébb és kisebb kockázattal és anyagi be-
fektetéssel járó művészetek, elsősorban a fes-
tészet, az elmúlt nyáron, ősszel s a télen már 
egyre jobban felvették az elejtett munka fona-



lát, egyre több alkalmat kerestek, hogy mon-
danivalóikat közölhessék, jóllehet a művészek 
maguk folyvást többen teljesítenek katonai 
szolgálatot. Azok az intézmények, fórumok, 
amelyek művészetet szolgálnak, művészek mun-
káit közvetítik, egymásután rendezték kiállítá-
saikat. Volt oly hét, hogy két helyre is el kel-
lett látogatni a sajtó kritikusainak, a tudósítók-
nak. S végigtekintve e kiállítások sorain, senki 
sem mondhatja, hogy azok csak a szokás 
kedvéért rendeződtek, azért, hogy legyenek, 
hogy a közönség érdéklődése irántuk erősza-
kolt volt, s hogy színvonal dolgában a művé-
szet magasabb követelményei számára nem 
nyújtottak kielégítőt. Nem egy munkáról tu-
dunk, amely a merkantilis értéken fölül, mű-
vészeti kulturánk újabb gazdagodását jelenti. 

Mindez pedig, a magyar művészet szívós 
napfényre törése a dörgő fegyverek közt, 
épúgy bizonyítéka életrevalóságunknak, mint 
ahogy másfelől kiábrándító meglepetés lehet az 
idetekintő ellenségnek, amely matematikai bi-
zonyossággal hitt a kiéheztetés politikájában s 
amelynek egyes rétegei kétségkívül szószerint 
vették a sajtó által szélnek eresztett «barbár» 

megbélyegzést. Ezt a viharos jelzőt nem egye-
nest ránk találták ki ugyan s hirdették a 
franciák és angolok, de a szövetségi viszony 
révén, önkéntelenül felénk is jut belőle egy-
egy suhintás. Nos, a jövendő historikusa fel 
fogja jegyezni, hogy ilyen «barbárok» még 
nem akadtak a tör ténet folyamán, mint a 
négyes-szövetség hadviselő államai, amelyek 
a kulturának tudtak tüzeket gyújtani, s nem 
tágítottak e szenvedélyük mellől ugyanakkor, 
amikor csapataik rohamra mentek. 

A Műcsarnok téli tárlatát a mult évfolyam 
decemberi számában ismertet tük: itt most az 
utána következő egyéb kiállításokról teszünk 
említést. December 3-án a Nemzeti Szalon 
nyitotta meg téli kiállítását. A tárlaton a Sza-
lon rendes, nagyobbára ismert kiállítói vettek 
részt, köztük Cigány Dezső, egy chef d'oeuvre-
vel Rippl Rónai József («a Kossuth-imádó 
Ripli bácsi»), Zemplényi Tivadar, Uitz Béla, 
Záhonyi Géza, Pentelei Molnár János , Náray 
Aurél, Somogyi Miklós, Horvai János , Murányi 
Gyula, Pick Lajos, Szamosi Soós Vilmos stb. 
A kiállítás egy ponton mindenesetre meg-
mutatta, hogy háború v a n : nem emlékszünk 
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ugyanis egy téli tárlatra sem, amely a Szalon-
ban ennyi festő- és szobrásznőt juttatott volna 
szóhoz, kivéve amikor kifejezetten céhbeli be-
mutatkozásukról van szó. Ötvenhárom művész-
nőt olvastunk meg a katalógusban, .akiknek 
sorából egy-egy tar talmasabb képről, tanul-
mányról Boemm Ritta, Esső Erzsébet, Müller 
Ágosta, Katona Madarász A., Podvinecz Erzsé-
bet, Lehel Mária, Porter Paula neveit jegyez-
tük fel. Általában a művészet második hábo-
rús szezonjának szembeötlő s kézenfekvő ok-
ból érthető jelensége is a kiállítások e femini-
zálódása. 

Várakozás szempontjából a tárlatok közt 
kétségkívül előtérben állt a sajtóhadiszállás 
művésztagjainak bemutatkozása a Nemzeti 
Szalonban. A megnyitó, amely január 6-án 
ment végbe, társadalmi esemény volt. Első 
vendégként a király képviselője tekintet te meg 
a kiállítást, amelynek anyaga csak részben 
volt az, ami megelőzőleg a bécsi Künstler-
hausban került a császárváros nyilvánossága 

elé : nagyrészben új képek révén, új össze-
állításban szerepelt e kollekció Budapesten, a 
magyar festők mindenesetre jobban előtérbe 
léptek. A közönség elejétől kezdve mindvégig 
intenzív érdeklődéssel fordult a kollekció felé, 
amely nyolcvanegy művész 802 müvét tartal-
mazta. A magyar művészek közül legtöbb mun-
kával, külön tekintélyes kollekciókkal szerepelt 
Vaszary János, báró Mednyánszky László, 
Vadász Miklós, Maróti Géza, Zádor István, 
Kandó László, Bató József, Horthy Béla, 
számra nézve már kisebb sorozattal Basch 
Andor, Feiks J e n ő , Ligeti Miklós, Márton Fe-
rencz, Pogány Gyula, egy-két művel Bardócz 
Árpád, Ferenczy Valér, Feiks Alfréd, Lányi 
Dezső, Gimes Lajos, Deutsch Dános Dezső, 
Divéky József, Englert Emil, Gyöngyössy Ele-
mér, Horváth Károly, Juszkó Béla, Kovácsy 
Endre, Köves Tivadar, Makoldy József, Papp 
Emil, Senyei József , Udvary Géza, Zorád Géza. 
A festők e sorából mindjárt a háború kezde-
tén a sajtóhadiszállás tagjai voltak s a harc-
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téren dolgoztak báró Mednyánszky László, 
Vaszary János, Vadász Miklós, Kandó László, 
mások a hadifestők kategóriájába tartoznak 
(ezek katonai szolgálatot teljesítő, de rajzolói 
minőségben parancsnokságokhoz beosztott jnű-
vészek), s akadt néhány oly résztvevő is, aki 
nem tagja ugyan a hadiszállásnak, nem is 
hadifestő, de azon a címen került ide, hogy 
munkája valamely ponton, valamelyik vezető 
katonai személyiséggel kapcsolatos (egyes fes-
tett és mintázott portraitok). A különböző 
munkák keletkezése körülményeiből kifolyólag, 
természetszerűen a redukáltabb és könnyebben 
használható eszközökkel dolgozó grafika ját-
szotta a főszerepet, a krétával, ceruzával, tus-
sal csinált rajz, a vízfestmény, pasztell, kőrajz. 
gouache, szines rajz. Az osztrák vendégek kö-
zül, művészi fajsúlyuk alapján kiemelve idéz-
zük Pautscht, Schattensteint . Adamst, a len-
gyel Jarockit, A. Goltzot. 

NŐI AKT F E K E T E H Á T T É R E N 

A kritika s a közönség egyformán kíván-
csian tekintett a sajtóhadiszállás tárlata elé, 
ami több okból volt érthető. Az első az az 
újság, amit a kiállítás magáról a háborúról, 
az egyes frontokról igért, amelyeknek ma min-
den mozzanata szívünkhöz nő. A másik mint-
egy felelet arra, hogy a festők az ő eszközeik-
kel mit tudnak visszaadni Mars világából, s 
hogy a háborúnak van-e s minő formáló 
hatása a művészetre, egyelőre csak a festé-
szetre. Azok, akik a régi és újabb (Neuville) 
csataképek a lapján várták véres ütközetek 
mozgalmas ábrázolását, akik a háború heroikus 
éreztetését, borzalmát, a katonai vitézség, a 
hév és ősi indulat kifejezéseit keresték a saj tó-
hadiszállás kiállításán: ál talában csalódtak. 
Ezért azonban csak elhamarkodott ítélet vá-
dolhatta a festőket, akik mindössze néhány 
hónapja kerültek e számukra külsőségeiben 
s emberi vonatkozásaiban is u j világba. A kö-
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zönség itt n e m hagyhatja figyelmen kívül azt 
a tényt, hogy a mai háború oly ütközetsorozat, 
amelyet nemcsak egy, de számtalan lapra is 
összesűríteni — úgy látszik — nem lehet , 
amelynek sok döntő pillanata, a modern lő-
fegyverek félelmesen tökéletesedett szerepe 
miatt, a festészet számára láthatlan, a natura-
lisztikus ábrázolásnak szinte megközelíthetlen. 
Ha igen, úgy az ily festői visszaadás, a fel-
csigázott képzelet elé ugyancsak keveset fog 
rajzolni, t ámadók és védők közvetlen h a r c a 
helyett fedezékké alakított földhányásokat, 
ahonnan a távolból egymás felé apró fehér 
pontok szállnak, amelyekről külön kell tudni, 
hogy ezek szétpukkanó gránátok felhői. A régi 
szisztéma szerint, a galériákban függő csa ta -
képek alapján a közönség tehát nem várha t 
a modern festőktől háborús festményt. 

A sajtóhadiszállás tárlatán festők és rajzolók 

azt nyújtot ták, amit adhat tak : különböző fron-
tok formációit, a felvonulás és táborozás festői 
jelenségeit, egyes katonatipusok és hadvezérek 
portraitirozását. Az ily lejegyzéseken, a tá jké-
pek efaj ta , elsősorban puszta hűségre törekvő 
modellirozásán kívül, találtunk azonban oly ké-
peket és grafikus lapokat , amelyek háborús 
élményeknek nevezhetők, amelyek egészen kü-
lönös karakterrel és elrendeződésben hoztak 
elénk dolgokat és jelenségeket. A háború jegye 
van rajtuk, valami pontosan nem determinálható 
vonás teszi őket újjá és izgatóvá, háborús mű-
vek, anélkül, hogy rohamokat , fegyveres akció-
kat tényleg tükröznének. Ilyenek voltak minde-
nekelőtt Mednyánszky («Táborozás»), Vaszary 
(«Szurmay trénje az uzsoki táborhegy előtt», 
«Mackensen tüzérség felvonulása®) képei, s Bató 
József kőrajzai (aTűzben előre», «Közénk lő-
nek))), aki mint a harcokban részt vett aktiv 
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tiszt, közvetlen élményeit dolgozta fel forró le-
vegőjű, lázas viziókká. Ami a háborúnak a 
művészetre, a festészetre gyakorolt formáló ha-
tását illeti: erre nézve a kiállítás lényeges 
választ nem adhatott, legalább egyelőre. Lát-
tunk ugyan eseteket, Vaszaryt és Mednyánszkyt, 
akik valósággal felfrissültek művészi erejükben. 
Szerintünk azonban ez inkább minden képessé-
gük megfeszítése, hogy valahogyan megmarkol-
ják, megközelítsék az eléjük vetődő szenzáció-
kat, semmint arra engedő következtetés, hogy 
itt valami festői átalakulás kezdődik. Ma még 
nagyon kétséges ez átalakulás sorsa, iránya és 
természete, legalább is a háború következménye, 
függvénye és velejárója gyanánt, s azt hisszük, 
ha ilyesmi el is következik, semmi esetre sem 
jön úgy, mint ahogy ezt bizonyos türelmetlen 
esztetikai felfogás vallja, rangjuknál kelleténél 
jobban tolva előtérbe, a festészet mene té re 
nézve nem elsősorban döntő tényezőket 

Helyénvalónak tar t juk, e fontos érdekű ki-
állítás krónikájánál, hogy a katalógus magvas 
előszavából idézzük lovag Hoen Miksa vezér-
őrnagynak, a sajtóhadiszállás volt parancsnoká-
nak alábbi sorai t : «Az egész sajtóhadiszállás 
délvidéki utazása a művészeket is eljuttatta a 
déli harctérre, a Száva mellé és a Macsvába. 
a szerbekkel vívott legforróbb küzdelmek szín-
helyére. Ezután a limanovai csa ta tér megtekin-
tése következett — Limanova, ahol az orosz 
gőzhenger végképen megakadt és visszafelé 
kezdett gurulni. 

Az új esztendő kezdetével az eddigi közös 
utazások helyébe a haditudósítók kisebb cso-
portjainak kirándulásai léptek. Minden ily cso-
porthoz egy-egy képzőművész is csatlakozott. 
De kiderült, hogy a haditudósító és a képző-
művész érdekei közt áthidalhatlan szakadék tá-
tong. A hirlapiró siet, hogy sokat lásson és 
tudósítását hamarosan továbbíthassa, a képző-
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művész szeretne hosszasabban időzni egy-egy 
helyen, leginkább olyan helyen, amely számára 
benyomásokat igér, a haditudósító szemében 
pedig értéktelen. 

A kísérletek és próbáki eme szakában ked-
vező körülmények lehetővé tették, hogy egyes 
művészek rövidebb-hosszabb időre magasabb 
parancsnokságokhoz kerüljenek, ami igen elő-
nyösnek bizonyult. így aztán az lett a törekvés, 
hogy minél több művész nyerjen ilyen beosz-
tást. Ez végül állandó intézménynyé vált, ami-
kor a hadsereg főparancsnoksága a hadköte les 
művészeket hadifestőkké nevezte ki. A többi 
művészek számára úgynevezett művészkoloniák 
létesítése nyújtott igen jó alkalmat tanulmányok 
végzésére. Ezek a koloniák részint megfelelő 
helyen berendezett hadiszállásokon dolgoznak, 
részint a harctér távolabb eső pontjain, ahová 
kevés podgyásszal kocsin vagy automobilon 
jutnak el kisebb csoportok. Az első művész-
kolonia még a múlt télen létesült a hadimuzeum 
(Heeresmuseum) igazgatójának, dr. John tüzér-
ségi főmérnöknek vezetése alatt, a IV. hadse-
reg területén, Brzesko főállomással, a második 
több héten dolgozott Bukovinában, a harmadik, 
amely eddig az utolsó volt, a nagy májusi 
offenziva idején Tarnowban munkálkodott. 

Az 1915. év folyamán, különösen az úgy-
nevezett hadifestők intézményének megalakulása 
óta, megnövekedett a hadsereg kíséretébe be-

RUBLETZKY GÉZA S Á N D O R 

osztott művészek száma. Csoportvezetőkül si-
került Hesshaimer és Klein századosok szemé-
lyében két művészi téren munkálkodó tisztet 
megnyerni. 

Mily várakozások fűződtek ezek után ennek a 
művészcsoportnak munkásságához ? Mindenek-
előtt arról van szó, hogy a helyszínén nyert 
benyomások a nagy nyilvánossággal közöltesse-
nek, hogy a mai hadakozás lényege, a haza 
védelmezőinek a táborban folyó élete, a harcok 
színhelye mindenki számára ismertté váljék. 
Az elképzelő tehetségre a kép erősebben hat, 
mint a legszélesebb és legszemléltetőbb irott 
i smer te tés ; ez a legjobb eszköz az érdeklődés 
felkeltésére és ébrentartására. Az érdeklődés-
nek a háború iránt, amely mélyenjáró hatással 
van a legkisebb kunyhóban is, amely éles vál-
tozásokat okoz a gazdasági és társadalm1 ' élet 
minden ágában — ennek az érdeklődésnek nem 
szabad ellanyhulnia és kihűlnie. Ez az érdeklő-
dés töltse el és emel je fel azoknak lelkeit is, 
akik nem állanak szemben az ellenséggel és 
mégis hordozói az egyetlen és mindenkivel kö-
zös gondolatnak: a törhetlen győzni akarás 
gondolatának. Hiszen a mai küzdelem sorsa 
nem kizárólag a harctéren fog e ldőlni ! 

Másik, nem kevésbé fontos fe ladata a mű-
vészetnek a háborúban : vezérek és a kü-
lönösen kiváló hősök alakjait az egész monar-
chiában ismertté tenni. Az elképzelő tehetség 
könnyebben kapaszkodik egyes személyiségekbe, 
az érzékek számára a véderő óriás üzeme ne-
hezebben hozzáférhető fogalom. Számtalan vitéz 
harcos cselekedetei egyesekben testesülnek meg 
s mint a minden irányban húzódó hegyvonalak 
áttekinthetlen tömegéből a messze ellátszó or-
mok emelkednek ki. 

A császári és királyi sajtóhadiszállás által 
rendezett kiállítás cél ja megmutatni, mily mun-
kát teljesítettek a harctér művészei, a föntebbi 
irányelvek szerint dolgozva, a kiállítás ezenkívül 
gazdag anyagot ad, amely a jövőben különös 
jelentőségre számíthat. A nagy háború korszaka 
kétségkívül éveken át fog uralkodni a művészi 
életen. Az érzések és benyomások, amelyeket 
a művészben a világtörténet e legvéresebb lapja 
ébresztett, a nagy közönség a m a vágyával fog-
nak találkozni, amely erre a késő korra való 
emlékezést irónnal, ecsettel ás vésővel akar ja 
megörökítve látni. De nemcsak a népek e küz-
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delmének nagysága és jelentősége állítja a képző-
művészetet teljesen űj feladatok elé, hanem az 
a szinte sajátságos forma is, amelyet e háború 
a fegyverek felfokozott pusztító e re jének be-
hatása alatt vett fel. Valamikor a háború leg-
nagyobb erőnyilvánításának kifejezése az eleven 
csa takép volt, az fejezte ki az ember i harci 
elkesered-és legnagyobb fokát, ebben egyesítette 
a művész a festői hatásosságot, a főcselekmény 
tipikus ábrázolásival . A mai küzdelem az ő 
látszólag üres tájaival ilyesmire többé nem 
alkalmas. Nem mintha teljesen hiányoznának 
a mozgalmas harci jelenetek, hanem azért, mert 
most már ezek csak epizódok, amelyek nem 
fejezik ki azt, ami a hosszú és szívós harcban 
je l lemző: a hallatlan erővel, szüntelenül levá-
gódó pusztítóeszközök közt való tűrést és ki-
tartást , egy magasabbrendű és jobb harci-morál 
diadalát. 

Okvetlenül sikerülni fog megtalálni az utat, 
amely a mai háborút teljesen felfogó ábrázo-
láshoz vezet — ha nem is azonnal. Minden 
eredmény előtt munka halmozódik fel, különö-
sen itt, ahol arról van szó, hogy egy rettenetes 
erejű, teljesen új jelenség öntessék emberileg 
érthető formákba. Ehez a munkához kell a fron-
ton és a front mögött működő művészeknek, 
akik a valóság eleven benyomásait kapják, építő-
köveket hordaniok. Ebből a szempontból íté-
lendő meg az az anyag, amelyet a cs. és kir. 
sajtóhadiszállás háborús képkiállítása, mint az 
eddigi munkálkodás javarészét, gyűjtött egybe. 
Nem csupán a művészi forma dönt ezek felett 
az értékek felett. Legtöbbnyire a harctereken 
készültek ezek a munkák , a legsúlyosabb kö-
rülmények közt, mikor a művész néha kényel-
metlen fedezékbe szorulva, hidegtől, esőtől, 
széltől, legyektől és minden egyébb rossztól 
kínozva, dolgozott. Ezért nem kell nagyon szi-
gorú mértékkel mérni ezeknek a vázlatoknak 
egy részét. A magasabb célt tekintve ennek 
itt nincs is fontossága. A fődolog a meglátás 
művészete, az irónnal vagy ecsettel való el-
beszélés művészete, úgy, hogy még a mű-
kedvelő is, aki csak tökéletlenül bírja azt, ami 
a művészetben céhszerű, értékeset szolgáltathat a 
jövő számára. Épen ennek a háborúnak óriási 
keretei, amelyeken belül minden megtörténik, 
ami harcban egyáltalán történhet, épen ezek 
az óriás keretek hozzák magukkal, hogy egyet-

len szempár — még ha a legtehetségesebb é s 
legszorgalmasabb művészé is — a jelenségek-
nek csak kicsiny töredékét láthatja és fog-
hatja fel. A jól látó szemek egész seregének 
kell munkába állnia, hogy a számtalan benyo-
mást felfogja és megrögzítse. A jövő művésze-
tének, a hősi kor művészetének így ez lesz e 
forrásanyaga)). 

A Könyves Kálmán szalonjában, meglehetősen 
hosszú szünet után, láttunk ismét egy intim ki-
állítást. J anuá r 10-én nyilt m e g e kis tárlat, 
amely Garay Ákos és Honti Nándor új grafikai 
munkáit tar talmazta, néhány festménynyel t a r -
kítva. Háborús kiállítás volt ez is. Mindkét m ű -
vész a harctéren járt. Honti Nándor, akit főleg 
illusztrációiról és plakátjairól ismer a közönség, 
mint katona, Garay Ákos pedig mint polgári 
ruhás művész, habár azóta, ' a legutolsó nép-
fölkelő korosztály bevonulásával, a legtermé-
kenyebb és országosan népszerű magyar rajzoló 
huszárzubbonyt öltött. Honti Nándor kréta- és 
ceruzarajzokat állított ki, lehetőleg egyszerű elő-
adásra, folthatásra törekedve. Lapjain a front 
felé indulás egy-egy jellemző momentumát rögzí-
tette, katonavonatot, a budapesti utcán végig-
vonuló virágos és lobogós csapatokat . Garay 
Ákosnál a grafikai skála változatosabb volt, 
az egyszínű ceruzarajz, a kréta mellett bőven 
találtunk színes rajzokat , vízfestményt, gouache-t , 
központjában pedig e rajzoknak és festményeknek 
a huszár állt, egyedül és tömeget formálva, roham-
ban és a pihenés nyugalmas óráiban, kaszárnya-
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udvaron. Egész sor lapja elbeszélő izű volt, 
ami régi vonása művészetének, akadtak azonban 
oly munkái is, amelyekről az illusztratív jelleg 
egészen elmaradt, s tisztán egy-egy pillanatnyi 
momentum rajzbeli szépsége bontakozot t ki. 
Garay Ákos a magyar huszárnak régóta szinte 
specialistája, s ebből kifolyólag a ló te rmészet -
rajzának, anatómiájának, mozgási szépségének 
avatott ismerője Egy egy roham — kiállításán 
válogathattunk belőlük — nála nem sablon, 
hanem naturalisztikus igazsággal ható. Talán 
vérében van ez az érzék már kezdettől fogva, 
gyerekkora óta, mint általában megfigyeléseinek 
eredetisége, az a zamatosság, amelylyel a ma-
gyar kisváros, a falu népéletéből, vásárokról, 
tanyákról hasít ki markans alakokat és jelene-
teket. A «Művészet» mult évfolyamában von-
zóan és behatóan méltat ta őt Csók István, 
magyarságát, sajátosan gazdag kedélyét. 

Január 30-án az Ernst-muzeumban két festő 
mutatkozott b e : a legfiatalabb gárdához tartozó 
Matyasovszky-Zsolnay László és a tárlatokról 

mindig komoly törekvéséről ismert Kosztolányi 
Kann Gyula. Tá jkép az igazi eleme Kosztolányi-
nak, de a távlatok, a földformációk, lombok és 
hegyoldalak nála legtöbbször architektúrával 
kombinálódnak össze, napfényben csillogó színes 
tetőkkel és falakkal. Szinte szenvedélynek látszik 
az a kitartás, amelylyel ily fajta sujetjei t festi, 
ha sokszor más -más vidékről is, a nap más és 
más erejénél, bár leginkább az intenzív teljes-
fényre szavaz, amely a színeket áttüzesíti. Lehet, 
hogy ez az érdeklődés, amely következetesen 
ott állítja meg, ahol a lombok közül torony 
mered az égnek, vagy hirtelen megtörő utcák 
találkoznak össze : maradványa abbeli múltjá-
nak, amikor hivatásszerűen foglalkozott építé-
szeti tanulmányokkal. Természetesen anélkül, 
hogy képein azért az építész felfogása jutna 
szóhoz. Architektúrát Kosztolányi nem stiláris 
szépség kedveért fest, nem is konstruktív és 
formai értékekért, hanem mint egyenrangú 
részletét valamely kép egészének. A meredek 
te tő , a széles fal festményein nem jelentősebb, 
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mint a mellette lombosodó fa, az előtte tükröző 
víz szines já tékának hordozója, hangsúlyozot-
tan szinek révén élő, festői jelenség s nem 
architektúrái. Mostani kollekciójában is csupa 
ily képe került együvé, figurális alig egy-kettő. 
E képek túlnyomórészt legújabb fejlődésének 
eredményei. Szemben régebbi festményeivel, 
amelyek egy részletezőbb naturalizmus bátor-
talanabb s szárazabb gyermekei voltak: új 
munkái összefoglalóbb előadásra törekvők, bizo-
nyos dekoratív ízt rej tenek, színeikben meleg-
séget éreztetők. A másik festő az Ernst-muzeum 
e kiállításán, még tel jesen homo novus a ma-
gyar művészetben. Matyasovszky-Zsolnay László 
eddig Párisban tanult. Ahogyan megismertük, 
az meglepő festői kulturára vall. Munkái finom, 
rendkívül szenzitív természetnek mutatják, bár 
egyelőre alig mondanak többet, minthogy fogé-
kony volt a francia impresszionisták raffine-
mentjei iránt. De talentum, oly fajtából, aki 
komoly várakozást kelt további fejlődése, ki-
bontakozása iránt, amikor majd önmagára talál. 

A Szent György-céhről sem mondhatni, hogy 
tétlen, hogy nem igyekszik a háború dacára 
minden erejével megfelelni kitűzött céljainak. 
Január 30-án aukció keretében kiállítást nyi-
tott meg, amely ezúttal számra nézve kisebb 
anyagot nyújtott ugyan, de az aukció tárgyai 
közt épp úgy akadtak választékos ízlésű ritka-
ságok, finom iparművészeti holmik, mint ahogy 
a kiállítás két fiatal és szimpatikus tehetségű, 
modern művészt hozott közelebb a közönség-
hez. E két művész : Tichy Kálmán és Gyula. 
Testvérek, akik nemes versenyt fejtenek ki egy-
más közt a komoly, artisztikus törekvésben. 
Neveik még nem ismertek szélesebb körben, 
habár itt-ott mindegyik szerepelt több alkalom-
mal kiállításon, így Tichy Kálmán a Műcsar-
nokban. A régebbi munkásságú Tichy Gyula, 
aki Rozsnyón él, onnan indítja útnak grafikus 
lapjait, amelyek különös, bizarr fantázia s szub-
tilis előadás termékei . Tichy Kálmán fiatalabb, 
s mintha több temperamentumot mutatna. Mű-
vészetében sokszor szülőföldjének motivumai 
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tolmácsolódnak, valami sajátságos meseszerű 
éreztetéssel. Mindketten kiváltképen a grafika 
emberei, annak egész sor technikáját kultivál-
ják. Jövőjük elé érdemes várakozással tekin-
teni, ha ma, leginkább Tichy Kálmánnál, egy-
egy dekoratív lapon határozott idegenszerűség 
is van jelen, modern német szimbolikus rajzok 
jutnak eszünkbe. 

A Nemzet i Szalonban márczius 3-án nyitotta 
meg nyolcadik rendes évi tárlatát a magyar 
Képzőművésznők Egyesülete. A kiállítást röviden 
virágok és csendéletek kiállításának is nevez-
hetnénk. Ezt a vezérmotivumot, amely körül-
belül háromszáz kép és rajz közt vonul végig, 

magyarázza az, hogy hölgyekről van szó: 
kik fessenek elénk bazsarózsákat a pohárban, 
boudoirrészletet a székre dobott keztyűvel, 
vagy cica névre hallgató kedves fehér házi-
ál latkákat , ha nem ők. Senkinek sem lehet ki-
fogása e hajlamosság ellen, sőt örülhetünk rajta, 
amennyiben a virágkultuszt jelenti. Kissé bo-
nyolulttá teszi azonban a dolgot, hogy festői 
szempontból e kultusznak képeken való jelent-
kezése egyszersmind a dilettantizmus tünete is. 
Szinte külön népes kasztot alkotnak a virágfestő 
hölgyek, akár a zongorázó kisasszonyok. A tény 
örvendetes, némi haszonnal okvetlenül jár a 
festészet iránti érdeklődést illetőleg, a Nemzeti 
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B. PAULY ERIK REGGELI A S Z T A L 

Szalonban azonban művészi babérokra vágyik, 
úgy áll a kritika és közönség elé, hogy ime a 
művésznő, — s ez az, amit nem hallgathatunk 
el, jelen krónika teljessége kedvéért. Annál is 
inkább tehet jük ezt, mert a tárlaton va lóban 
hivatott képességű művésznők munkáiban is 
őszinte örömünk telhetett, akik e nevet kézzel-
fogható garanciák mellett viselik s nem egyszer 
sikerrel, győzelmesen állják az összehasonlítást 
az erősebb nemhez tartozó kollégáikkal. Ilyenek 
voltak mindenekelőtt Kalivoda Kata «Éjféli mise» 
s «Kis konyhaleány» c, figurális képei, amelyek-
hez hasonlókra fajsúly dolgában alig emlékszünk 
a művésznő eddigi oeuvrejében; ilyenek Boérné 
Undi Mariska munkái, ezek közt is elsősorban 
egy dekoratív szépségben gazdag üvegablak, s 
ezen a címen említjük itt Komáromi Kac Endréné 
vízfestésű interieurjeit, Augusztin Mariska réz-
karcait, Bruck Hermina, Büttner Helén, Katona 
Madarász Adél, E. Karinthy Ada, Klammer Ma-
riska, Müller Ágosta, Rauscher Juliska, Porter 
Paula, Vámossyné Eleöd Karola, Báró Soós 
Korányi Anna képeit és rajzait. 

Március 18-án Lotz Károly műveiből rende-
zett kiállítását nyitotta meg az Ernst-muzeum. 
Szükségtelen kiemelnünk, hogy ebbeli munkája 
kulturális jelentőség dolgában mennyire hasz-
nos. Lotz emléke távolról sincs ugyan még 
elmosódóban, de az újabban felnőtt generáció 
már nem ismeri annyira teljesen, százfelé lévő 

műveihez sohasem férhet oly közel, hogy egy 
ily kiállításra ne legyen időnkint szinte didak-
tikus szüség. Ettől eltekintve, Lotz egy-egy kol-
lekciója közt időzni mindig öröm, sőt sátoros 
ünnepnek nevezhetjük, ha a jobb ízlésű közön-
ség oly mértékben élvezheti Lotz művészeté-
nek varázsát , mint ezúttal az Ernst-muzeumban. 
Csak az a Lotz nincsen itt, amelyik nem is 
lehet : a falfestő. Egyébként meglehetős teljes-
séggel idézi a kiállítás Lotz különböző piktori 
területekre benyúló s mindig egyéni veretű 
művészetét, amely egy polgári arckép meg-
festésénél is mintha emelkedet t régiókban járna. 
Kezdve az ifjúkori kísérletektől, a gyűjtemény 
egyformán reprezentálja a decens előadású arc-
képek mesterét , a dekoratív finomságokkal el-
játszó, a női testet egyszer idillikus hangulatban 
festő, másszor annak érzéki szépségét bámuló 
s hirdető művészt. A képek magángyűjtemé-
nyekből kerültek ki, nem egy volt köztük, amely 
kiállításon most szerepelt először. Az Ernst-
muzeum jó dolgot cselekedett , hogy felidézte 
Lotz Károly emlékét, akinek gyönyörűen huma-
nista szellemű, örök fiatalságú művészete éppen 
a mai napokban nemcsak vigasztaló, hanem 
erőt is nyújtó kulturánk további építéséhez. 

Április 2-án a Nemzet i Szalon termeiben 
nyílt meg igen bőséges anyagú kiállítás, a ren-
des tavaszi tárlat, s ennek keretében több kol-
lekció : Roskovics Ignác hagyatéka, a «Fiatalok» 
csoportkiállítása, s Pogány Gyula és Leonhardt 
Vitold háborús képeinek gyűjteménye. A ta-
vaszi tárlatról a Szalon régebbi kiállítói általá-
ban elmaradtak, több új nevet, fiatal festőt 
találtunk, mint máskor , s főleg ismét feltűnően 
sok művésznőt. Hatvan festőnő szerepelt a tár-
laton, nagyrészt olyanok, akikhez ugyanezen 
falakon, a tárlatot közvetlenül megelőzően is 
szerencsénk volt, mint a Képzőművésznők Egye-
sületének tagjaihoz. Ha a sujet ugyanannál a 
szerzőnél más i s : egészben véve képeik oly 
benyomást keltenek, mintha egyik kiállításról 
a másikra átakasztot ták volna őket. Újabb, lé-
nyegesebb mondanivalót nem nyújtanak, bár 
igaz, hogy kevesebbet se. A tárlat anyagából 
kiemelhetjük Feiks Alfréd, Frank Frigyes, Már-
ton Ferenc, Szigeti Jenő, Somogyi Miklós, 
Beron Gyula, Egry József stb. képeit és raj-
zait, a festőnők közül Boemm Rítta, Podvinecz 
Erzsébet, Dömötör Gizella, Müller Ágosta mun-
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káit. A Hoffmann-hadseregcsoporthoz beosztott 
Pogány Gyula és az osztrák Leonhardt Vitold 
háborús festményei közül az előbbi szerepel 
nagyobb gyűjteménnyel. Pogány monotipiákat 
is kiállított, érdekes, finom festői hatásokat 
nyújtva. Roskovics Ignác hagyatéka gyanánt 
száz darabot számláló kollekció került a Sza-
lonba. A grafikai anyagban nem egy akadt, 
amely jellemző e nagy munkásságú művészre, 
őt régi erejének teljességében idézi föl. Egy-
egy ily tanulmánya gourmand ízlésű gyűjtők 
után kivánkozik. A «Fiatalok» elnevezésű festői 
csoportosulás, új összefogása hét festőnek, hogy 
a maguk programmja mellett tömören kitartson, 
keressék művészi érvényesülésüket. Lehet, hogy 
ez sikerülni fog, mi legalább kívánjuk, jóllehet 
tudomásunk szerint az ily csoportosulások nem 
mindig hosszúéletűek. Éppen a mi sa já tos kö-
rülményeink közt, az újabb időben több ily 
összeverődés széjjelment, mielőtt érvényesült 
volna. Ami a mostani csoportot illeti, ez egy-
mástól igen különböző törekvésű festők debut-je, 
sőt elképzelni se lehet nagyobb különbséget, mint 
ami a merőben tónusárnyalatokat hangsúlyozó 
Gulácsy s a masszív, erőteljes formákkal dol-
gozó Uitz Béla közt van. A «FiataIok» körének 
tagjai : Diener Dénes Rezső, Dobrovics Péter , 
Gulácsy Lajos, Kmetty János , Nemes Lampér th 
József, Perlrott Csaba Vilmos, Uitz Béla. Korra 
nézve egy-kettő kivételével tényleg fiatalok, de 
művészi megjelenésben már a zárt társaság 
nem mindegyik munkája fedi e jelszót. A ku-
bizmus szellője is fújdogál abban a teremben, 
ahol kiállították, de nem az az egyébként erő-
sen megszelídült kubizmus mondatja velünk, 
hogy a társaság néhány tagjának több képe 
inkább vértelen és affektált , mint friss és dia-
dalmasan fiatal. Szerencsére még éppen elég 
idejük van, hogy fejlődésük során tényleg meg-
fiatalodjanak, Tehetségük van, s senkise von-
hatja kétségbe, hogy hivatásukat nem fogják 
fel komolyan. Mi itt főként két ta lentumra hív-
juk fel a f igyelmet : Uitz Bélára, s az eddig 
— legalább részünkről — teljesen ismeretlen 
nevű Diener Dénes Rezsőre, akinél igen biztató 
az a jelenség, hogy képeit nem okoskodja el, 
hanem festi. A katalógusból közöljük azt a pár 
sornyi kommentárt , amit a csoport egyik tagja 
mond e festői mozgalomról. Rövid, de nem 
érdektelen előszó ez, többek között amiatt is. 

S Z Ü L E PÉTER K É S Z Ü L A C S A R A F É 

hogy benne az «akadémizmus»-ról történik meg-
lepő említés. «A «Fiatalok» öt év előtti tömö-
rülésének demonstrat ív karaktere volt. Új piktori 
eszmék propagálását határoztuk el, s amaz 
intenciók nyilvánosságra juttatását, amelyet fia-
talos hévvel magunk is hittünk és amelyeknek 
a győzelmét, tel jesülését magunk is óhajtottuk. 
Ez az egyesület — legalább is ebben a for-
mában — megszűnt. Lelkesültségünkben nem 
láttuk előre, hogy más gerincű és törekvésű 
egyének céljainkat hamarosan zsákutcába fog-
ják juttatni. Ennek következtében revizió alá 
vettük a régebbi tagokat s szívesen láttuk azo-
kat, akik eddig tőlünk távol szintén hasonló 
eszmékért lelkesedtek. Természetesen öt év sok 
dolgot máskép formált , mint eleinte hittük. 
Mindannyian az egyéniség szentségére esküd-
tünk, új szenzációs interpretációkra töreked-
tünk, ezek helyett ma, ha szabad ezt a szót 
használnom, akadémizmus felé törekszünk. Nem 
szabad ettől megijedni. Akadémiákat csak oly 
korok teremtettek, amelyek egységes szellem-
nek egységes kifejezést kerestek. Ha vajúdá-
saink eredményét nem tudtuk volna általáno-
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sítani, úgy az összes kínlódásaink nem forra-
dalmiak, hanem csa)k divat-karakterüek lettek 
volna.» 

Április 9-én a Szent György céh híveit 
ismét egy aukció megtekintésére hívta egybe. 
Amióta a háború tar t , ez már a hetedik aukció. 
Az irántuk való érdeklődés bizonyos ponton 
kétségkívül összefügg a háborúval, amely a tár-
sadalomban erős er jedést idézett elő, új réte-
get tol felszínre, máról-holnapra adott vagyont 
oly kezekbe, amelyek ezt azelőtt közelebbről 
nem is ismerték. Határozottan állítható, hogy régi 
iparművészeti holmik iránt a kereslet nem fo-
gyott, hanem emelkedett . Budapesten a leg-
utóbbi időben több olyán helyiség nyílt meg, 
amely effélékkel — ha nem is mindig való-
diakkal — kereskedik. Az új vagyonnak anti-
kvitás kell, mintha a hiányzó előkelőséget 
akarná vele frissen megszerezni. A Szent György 

céh XXVII. aukcióján nagyrészt régi holmik 
voltak többségben. 

A Könyves Ká lmán szalonjában Bér Dezső 
rendezett kiállítást, amely április 12-én nyílt 
meg. Bér Dezső ily minőségben ritkán szerepel, 
ellenben mint humoros hetilapok munkatársa, 
annál inkább minden vasárnap. Az ú. n. poli-
tikai karikatúrát műveli, f rappáns ötletekkel, 
utóbbi években egyre fejlettebb, fürge rajzképes-
séggel. A háborúval kapcsolatos ily irányú ka-
rikatúráit állította ki s ezenkívül egy sor fest-
ményét s gonddal rajzolt tanulmányát. 

* 

Egy építész halt meg Bécsben március 22-én, 
Fellner Tivadar Baurath, aki ott társával, Helmer-
rel együtt igen ismert, szerencsés névnek ör-
vendett, sőt ez a keresettség a császárváros ha-
tárain túl is messze földre kiható volt. Ha va-
lahol színházépítésre nyílt alkalom, Fellner és 
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Helmer pontosan megjelent, s rendszerint a 
kivitelre való megbízással távozott el. Ezért 
foglalkozunk vele itt is. Magyarországon a Fell-
ner és Helmer-féle építészet tág működési tér re 
talált. Több színházat építettek, mint az összes 
magyar építők együttvéve. Eltekintve magán-
épületektől, mint például a budapesti Károlyi-, 
Csekonics-palota- egyedül Budapesten három 
szinházépület szerzősége fűződik Fellner és Hel-
merhez. Ezek : a Népszínház, a Vígszínház és Fő-
városi Orfeum, amely utóbbi alaprajzi meg-
oldás, térkihasználás szempontjából talán leg-
különb munkájuk, a beépített frontú színházépü-
letek közt egyenest ritkamód sikerült. Ezenkívül 
a következő magyar városokról tudunk, ahol 
színházakat épí te t tek: Temesvár , Fiume, Sze-

ged, Pozsony, Tata, Kecskemét , Nagyvárad, 
Kolozsvár. Ha ehhez hozzávesszük, amit kül-
földön, Ausztria igen különböző pontjain, sőt 
Oroszországban építettek, — így Bécsben (S tad t -
theater, Deutsches Volkstheater), Augsburgban, 
Brünnben, Reichenbergben, Karlsbadban, P r á -
gában, Odesszában stb. — úgy a színházépítés 
terén Fellner és Helmer a modern architektu-
sok közt csakugyan a rekordot tartja. 

Bennünket érintő vonatkozásban Fellnerről 
azt is meg kell említenünk, hogy reája való 
tekintettel a budapesti új Nemzeti Színház pá-
lyázatának kiírása is majdnem tárgytalan lett. 
A magyar építők összeségének, a műszaki vi-
lágnak tel jes erővel kellett síkra lépni, hogy e 
terv azután lekerült a napirendről s pályázatot 
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irtak ki. A színházépítésben csakugyan speciál i -
zálódott Fel lner , de ami építőművészi je lentő-
ségét illeti, ez korántsem állt arányban t evé -
kenységének kiterjedésével. Fel lner egy normál -
szinház t ípusra törekedett, a praktikusság s zem-
pontjából minél tökéletesebb megoldással, de 
amikor eljutott egy ily típushoz, amelyre nézve 
jellemző a budapesti Vígszínház (a korábbi N é p -
színház még n e m ) : alapjában nem tett egye-
bet, mint azt egyszerűen mindenütt ú j ra i smé-
telte. Az a lkotás processzusa nála nem volt 
minden ese tben más, újra kezdődő, az egyes 
feladatokba elmélyülő. Sablont adott tovább, s 
ami különbség van színházépületei közt, az 

nem művészi különbség, csak annyi, hogy az 
egyiken több ajtó van, a másikon kevesebb 
emelet. Csak ilyformán magyarázható meg szín-
házainak rengeteg sora, amelyek belső kiképzés 
dolgában is, a menyezet stucco-díszétől a t a -
péták szinéig, teljesen uniformizáltak. Színházai 
rendszerint bécsi barokk-stí lusban készültek, de 
e stílus szépségeinek Fel lner nem volt modern 
gyarapítója. 

Ezen a helyen tesszük szóvá azt az átiratot 
is, amelyet márczius elején küldött a Magyar 
Mérnök- és Építészegyesülethez a bécsi építé-
szek központi egyesülete. Az átirat tartalma az 
volt, hogy a politikailag kapcsolatos két or-
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szágnak, Ausztriának és Magyarországnak szük-
séges közeledését az építészet terén is meg 
kellene valósítani, aminek biztosítékát a bécsiek 
abban látnák, ha a magyar tervpályázatokon 
osztrák építőművészek is részt vehetnének. Nem 
foglalkozunk itt a magunk argumentumaival s 
bővebben azzal, hogy e meglepő indítvány ellen, 
amelyből a viszonosság felajánlása is például 
hiányzott : mi minden szól. Csak leszögezzük 
röviden, hogy a Magyar Mérnök- és Építész-
Egyesület márczius 17-én tartott ülésén tár-
gyalta a felvetett eszmét, s bár az együtt-
működés gondolatát örömmel üdvözöl te : a 
tervezett egységesítést, amelynek a magyar épí-
tészet csak kárát vallaná, elfogadhatatlannak 

jelentette ki. Válaszában kifejtette az egyesület, 
hogy nyilvános építészeti pályázatainkon az ide-
vágó törvény ér te lmében kizáróan magyar ho-
nosok vehetnek részt. Mivel a tervpályázatok 
többségét éppen közhatóságok írják ki, a m a -
gyar honosság kri tériuma az azokban való rész-
vételben csak helyeselhető. De magasabb kul-
turális szempontok is szólnak az egységesítés 
ellen. A nemzeti kultura érdekében helytelen 
volna a két á l lam politikai egymásrautal tságát 
olyformán értelmezni, hogy kulturális életük is 
szorosan összeforrjon, mert a két ország népét 
nagyon is különböző néplélek jellemzi, aminek 
megnyilatkozása a művészetek te rén amily ter-
mészetes, épp oly kívánatos és szükséges is. 
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S ha talán a magyar néplélek épí tőművésze-
tünkben ez idő szerint még nem nyilatkozik 
meg elég pregnánsan : annak fölemelő tuda tá -
ban, hogy nemzeti sajátosságaink é le tképesek, 
mindent el kell hárítanunk, ami e sa já tosságokat 
kifejlődésükben akadályozhatja. Bizonyos épít-
kezéseknél azonban, amelyek a két ország kö-
zös ügyeiből erednek, az egyesület, a viszo-
nosság elveinél fogva, reméli és óhaj t ja is az 
ily nemzetközi, közös pályázat kiírását. 

* 

Azoknak a budapesti építészeknek sora, akik 
fővárosunk arculatának megadták mostani jel-
lemvonásait, ismét megritkult. Hubert Józsefe t , 
kiterjedt gyakorlatú építészt ragadta el a halál 
február 24-én. 

Hubert Pozsonyban született 1846-ban s ta-
nulmányait Zürichben végezte. Budapestre köl-
tözve eleinte Móry Károllyal társulva, utóbb 
önállóan munkálkodott. Egyik legnagyobb mun-
kája a Pálffyak bajmóci várkastélyának res tau-
rálása, illetve átépítése volt. Egyéb munkái 
nagyobbára a barokkból levezetett fo rmáka t 

mutattak, mint ahogy mindig az újabb történeti 
stílusoknak oly fajaihoz vonzódott, amelyek al-
kalmat adnak bizonyos díszítő kedv érvényesí-
tésére. Csakhamar ő vált az Osztrák-Magyar 
Bank vidéki építkezéseinek szinte kizárólagos 
mesterévé, ennek az intézetnek magyarországi 
fiókintézeteit mind ő építette, szám szerint 
32-t. Számos budapesti épülete közül meg-
említjük a Dreher-palotát, a Kisbirtokosok Or-
szágos Földhitelintézete palotáját, Kassán a 
Kassa-Oderbergi Vasút palotáját, Pozsonyban 
a Pásztory-palotát és az odavaló Kereskedelmi 
és Iparkamarát , Aradon az Arad-Csanádi Ta-
karékpénztár épületét. Templomot is te rvezet t : 
Újpesten a reformátusok templomát. Ezenfelül 
s íremlékeket is épített . A magyar építők gár-
dájának egyik köztiszteletnek örvendő, rokon-
szenves tagja húnyt el benne. 

* 

A magyar festők nesztora, Szoldatits Ferenc, 
január 25-ikén meghalt kilencvenöt éves korá-
ban Rómában, ahol hosszú életének legtöbb 
esztendejét töltötte. C s a k ritkán jött haza, ak-
kor is rövid időre, m é g ritkábban küldötte 
valamely képét a Műcsarnokba. Ha jól emlék-
szünk, a millenáris kiállításon vendégszerepelt 
nálunk utoljára, két olajfestésű Madonna-képpel 
és egy Máriát és Jézust ábrázoló rajzzal. Buda-
pesten legutóbb 1908-ban fordult meg ; a 
magyar művészek új nemzedéke szíves szere-
tettel ve t t e körül s mikor Szoldatits 1910-ben 
kilencvenéves lett, e látogatás megörökítésére 
Teles Edével készít tet tek plakettet s azt jut-
tat ták művészeink nesztorának. 

Szoldati ts Fe renc 1820 november 29-én 
született Vörösberényben. Húsz éves korában 
beiratkozott a bécsi képzőművészeti akadémiába. 
1853-ban már R ó m á b a n van, ahova őt, mint 
kora annyi más ifjú festőjét, nemcsak a régi 
művészetek, hanem az akkor ott élt nemzet-
közi művésztársaság is vonzotta. Csendes, min-
den rázkódást félve kerülő kedélye aztán oda 
is kö tö t te Rómához s oda az ekkor virágzó 
nazarénus művésztársasághoz is. Kivált Over-
beck vonzotta. így lett ő nazarénussá, az egyet-
len magyar nazarénus festővé. 

R ó m a hiába mutoga t ta e művészeknek ha-
t a lmas íveit, r e m e k b e faragott márványait. 
Michelangelo hiába festette a sixtusi kápolna 
menyezetfreskóit . Az erő e dacos jelei elől a 
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nazarénusok besurrantak a kolostor csöndes 
folyosóira, el a világtól, el a világ hiúságaitól. 
Gyengéd kedélyű embereknél ez akkor érthető 
volt. Az ész kultusza, a polgári for radalmak ije-
delmei ellenszenvesek voltak nekik. Mária a kis 
J é z u s s a l : e csöndes kép hívogatta őket. Keresték 
az áhítatot, sőt szinte kolostori formákba öl-
töztet ték életük rendjét, munkálkodásuk mene-
tét. A nazarénusok modell nélkül dolgoztak, 
mert a realitást a legkevésbbé sem tudták 
volna megegyeztetni a művészi ideállal. Min-
den, ami technikára emlékeztet, megvetet t do-
log volt az ő szemükben. A mult művészeté-
ből inkább a Rafael előtti korszakhoz simultak, 
mert abban nagyobb áhítatot, érzéssel teljesebb 
elmerülést láttak. Beato Angelico sokkal ked-
vesebb volt nekik, a 16-ik század bármely 
nagy mesterénél. De még Angelico is reálisabb, 
mint amilyenek ők voltak. 

Ez a társaság hatott leginkább Szoldatitsra. 
Köztük leginkább Overbeck. Művei minden na-
gyobb zökkenés nélkül belesorolhatók a naza-
rénusok művei sorába. Rafaelt mégis szerette. 
Nem annyira nagy kompozícióit, bizonyára nem 
az Athéni iskolát avagy a Parnasszust. Másolta 
is Bécs, Budapest számára. Azonkívül nagy 
sor Madonna-képet s oltárképet festett . Már 
1852-ben kiállította Bécsben a Madonnát a 
gyermek Jézussal. 1872-ben készítette a szi-
halmi oltárképet. Egy évvel rá, megint Bécsben, 
kiállította a Madonnát a Jézuskával és Szent 
Jánossal , ezzel együtt egy Szent Györgyöt. 
Temesvár számára készült a Mater gratiarum, 
a Károlyiak budapesti palotája számára egy 
Madonna. A római amatőrök korán megked-
velték képeit, főkép papok voltak mecénásai . 
E szent tárgyakon kívül festett arcképet is. 
1878-ban Kaczvinszky jászóvári plébános meg-
rendelésére megfestette a pápát. A szentatya 
maga is megnézte a képet s a maga számára 
is rendelt egyet. így festett meg még néhány 
pápát. E sok munkája révén jelentékeny va-
gyont is szerzett, de azt öreg korában elvesz-
tette, mert a bank, ahol gyümölcsöztette, meg-
bukott. Folytat ta tehát, élemedett korában is a 
szentképek festését. S egyik fiát Giorgiot, aki 
Dante-illusztrációival tünt fel, szintén festőnek 
nevelte. 

Az Olaszországgal való háború kitörése óta 
semmi hír sem jött az agg művészről. Ha va-

DAMKÓ J Ó Z S E F NŐI F E J 

lakit, úgy őt, aki második hazájának tekintette 
Itáliát, érintette ez a háború mélyen, tragikusan. 
Csak februárban tudtuk meg kerülő úton, hogy 
az egyetlen magyar nazarénus, a hazai festők 
nesztora, meghalt Rómában. 

* 

Mostani számunk már nyomdai előállítás alatt 
állt, amikor vettük a váratlan és gyászos hírt, 
hogy Malonyay Dezső meghalt. A «Művészet»-et 
közelről érinti, amit Malonyay Dezső gyors s 
viruló képességeit tekintve még nagyon is korai 
elmúlása, jelent a szellemi produkció világában. 
Mert nemcsak választékos stilü költő, a toll 
hivatott embere volt Malonyay D e z s ő : speciális 
minőségben a magyar művészeti propaganda 
törhetetlen hitű, lelkes és fáradhatatlan mun-
kása. A «Művészet» olvasói előtt ezt ép úgy 
nem kell bizonyítani, mint a legtágabb körű 
közönség előtt, amely egy — folyóiratunknál 
természeténél fogva nagyobb publicitású — napi-
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lap, a ((Budapesti Hirlap» hasábjairól ismeri 
nevét évtizedek óta. 

A dMűvészet»-nek régtől fogva munkatársa 
volt. Modern magyar művészekről írt méltatáso-
kat, azzal a könnyed, elegáns készséggel s tár-
gyának azzal a szeretetével, ami a kulturjelen-
ségek közül őt elsősorban a képzőművészet felé 
hajtotta. Nem szólva ugyanis most a belletriszti-
kát öncél gyanánt művelő íróról, aki a magyar 
irodalmat elbeszélésekkel, regényekkel és szín-
művekkel gazdagította: Malonyay itt volt jelen 
teljes tempramentumával . Mint újságíró, egyéb 

kérdésekkel is foglalkozott és kellett foglal-
koznia, de ha képek és szobrok sorsa jött szóba, 
ez a maga ügye is volt, itt egy bajvívó teljes 
fegyverzetével szállt síkra a művészetért és — 
sok művész tudja ezt — a művészekért, min-
den rendű boldogulásukért. Azt mondhatnánk, 
hogy valósággal megtisztelve érezte magát, amiért 
megadatot t számára az a lehetőség, hogy mes-
teri alkotások fölött érzett örömét másokkal 
közölhesse, hogy figyelmeztethetett rej tőző mű-
vészi értékekre, hogy fiatal talentumokra, akik 
névtelenül és küzködve álltak pályájuk mesgyé-
jén, ráirányíthatta a nyilvánosság reflektorát. Ez 
a haj lam, a képzőművészet felé vonzódó, sőt 
azért lángoló, egyidejű írói munkásságának meg-
indulásával. Egészen fiatal korában kezdődik 
Párisban, a magyar zseni, Munkácsy oldala 
mellett, akinek t i tkára volt, s később emléké-
nek, emberi és művészi nagyságának áhítatos 
hirdetője. Idővel képzettsége egyre jobban gya-
rapodott , műtörténeti tanulmányok, magyar és 
külföldi mesterekkel való érintkezés révén, s 
Malonyay maga is szenvedélyes műgyűjtő lett. 
Otthonában igazi ama tő r életet élt. 

A magyar művészi élet krónikása és kritikusa 
volt Malonyay Dezső s ebbeli hivatásának gya-
Korlása közben vezércsillagként fénylett előtte 
mindig a művészet magyarsága. Az eredeti, az 
önálló értékek aranyát kereste s a faji élet-
erő szemernyi jelentkezését is ünnepelni tudta. 
Ez vitte annak idején vidéki vándorútra, s 
munkatársaival ha ta lmas kötetekben publikálta 
bejár t magyar falvak kincsét, a nép művészke-
désének kallódó, tradicionális szépségeit. Művé-
szeink közül pedig két mester megismeréséhez 
adot t döntő jelentőségű adatokat, két mester 
emberi portraitjához ő szolgáltatott legtöbb 
v o n á s t : Munkácsyhoz ás báró Mednyánszky 
Lászlóhoz. 

Malonyay Dezső a háború eleje óta katonai 
szolgálatot teljesített . Uniformist viselt, amikor 
a halál érte. de belülről már ő azelőtt is katona 
volt a magyar kulturáért folyó vértelen küzde-
lemben. 
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