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munkáikat. Kétségtelen, hogy az áru-
házat nem idealizmus, hanem anyagi 
érdek vezette, amikor megnyitotta 
kapuit a művészek előtt, mindamel-
lett örülni kell, hogy ez megtörtént, 
mert a jól propagált és szokatlanul 
látogatott kiállításon fiatal művé-
szek jutnak szóhoz. Ezeknek a húsz és 
harminc év közötti művészeknek a 
sorsa eddig nem volt irígylésreméltó, 
hiszen a forradalminak nevezett s 
vevőkörrel még alig rendelkező mű-
vészek, akik előttük állanak, több-
nyire a negyvenedik életévüket járják 
s tudunk oly «izgága fiatal»-ról is, aki 
ötvenéves elmult. Dicséretére váljék 
az áruháznak, hogy oly festőket és 
szobrászokat gyüjtött össze, akik át-
érzik a kor szellemét. Noha nagyobb 
részük még nem áll meg a saját lábán 
s a kiemelkedőbb új festőket utánozza, 
van közöttük néhány, aki első bemu-
tatkozásával is reményeket ébreszt. 
Ilyen Félegyházy László, aki feltűnik 
franciás, igen finom és ízléses női 
arcképével vagy Sreier András, akinek 
Oázis című képe harsogó színeivel jól 
megállja a helyét. Az új generáció 
erős tehetsége, Hincz Gyula egyetlen 
képén temperamentumát nem fékezi 
eléggé. Magyarász Imre ízléses táj-
képeket állított ki. A szobrászok ezzel 
szemben gyengébbek. 

* 

A Szinyei-Merse Pál-Társaság éven-
kint rendezett Tavaszi Szalonja ebben 
az évben sem maradt el, a társaság 
zsürije kevésbbé ismert, kezdő mű-
vészek munkáiból ezúttal is szép 
kollekciót gyüjtött össze. A Tavaszi 
Szalon fiataljai csak tehetségük révén 
tartoznak össze, merőben különböznek 
cél és szándék szempontjából. A fes-
tők közül elsősorban Hincz Gyulát 
kell megemlíteni, aki egyre jobban 
tisztába jön kifejezési lehetőségeivel, 
lassankint elhagyja a magára eről-
tetett idegen impulzusokat, meghig-
gad és elmélyül. Két képe (Torzó és 

Portrait) eddigi formátlan és absztrakt 
stílusából reálisabb világba vezet át ; 
itt is, mint régebbi dolgaiban nagy-
szerű szinkultúra jellemzi. Kevesebb 
fejlődési lehetőséget látunk Pekáry 
István és Pataky Tibor magyaroskodó 
primitiv képeiben, amelyek a mézes-
kalács-szíveket idézik emlékezetbe. 
Kettőjük közül Pekáry az eredetibb 
tehetség, munkáiban azonban az iro-
dalmi íz egyelőre oly erős, hogy festői 
kibontakozásról alig lehet szó. Félő, 
hogy stílusa némelyek szemében a 
nemzeti jellegű új magyar festőmű-
vészet stílusának tűnik, holott oly 
távol van attól, mint az árvalány-
hajas, fokosos népszínművek görög-
tüze a magyar drámától. 

A festők közül még megemlíthet-
jük a jó naturalista-impresszionista 
képekkel szereplő Csóka Istvánt, Fa-
ragó Endrét, aki szép tájképet állí-
tott ki, jelentékenyek Farkas László 
artisztikus aquarelljei, a jobbak közé 
tartozik Erdős Lajos krétarajza és 
i f j . Kernstok Károly egyszerű eszkö-
zökkel megjelenített női feje. A szob-
rászok közül Metky Ödön tűnik ki 
Csönd című álló női aktjával, bár az 
értelmesen mintázott, szép formákat 
a Buddha-szobrokról ellesett fej nem 
a legszerencsésebben koronázza. Kissé 
elnagyolt, de figyelemreméltó Schrotta 
J. Frigyes aktfigurája, általában ör-
vendetes, hogy a szobrászok nem 
riadnak meg az embernagyságnál na-
gyobb méretektől. Genthon István. 

Miniaturák és olasz rajzok. 
(A Szépművészeti Múzeum kiállítása.) 

Hosszú évek tartozását rójja le a 
Szépművészeti Múzeum, mikor minia-
turáinak és olasz rajzainak kiállításá-
val megkezdi a rajzgyüjtemény kin-
cseinek sorozatos bemutatását. Ezt 
követi majd a német, németalföldi 
és francia rajzok közzététele. 1911 óta 
ez az első alkalom, hogy a régi rajz-
gyüjtemény lapjai együttes kiállítás-
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ban kerülnek bemutatásra, de akkor 
és a következő évek új szerzeményei-
nek kiállításain együttvéve is csak a 
most szereplő anyag egyötöde volt 
látható. A szó való értelmében tehát 
most van először alkalma a közönség-
nek tudomást szerezni arról, mily 
értékeket rejt a múzeum grafikai 
osztálya. 

A gyüjtemény a maga egészében 
Esterházy Miklós hercegnek (1765— 
1833) szerencsés vásárló ösztönét és 
fejedelmi bőkezűségét dicséri. Az itt 
megnyilatkozó hozzáértés semmivel 
sem marad mögötte annak, mely a 
képtárt megalkotta. A céltudatosan 
összehordott és szervesen kiépített 
anyag négy évszázadot ölel fel és 
minden iskola képviselve van benne. 
Az egyes még mutatkozó hiányokat 
Delhaes István festőművész 1901-iki 
hagyatéka és a múzeum újabb szer-
zeményei pótolták. 

Ha visszafelé nyomozzuk a gyüj-
temény egyes lapjainak történetét, 
nagy részüknél Antonio Cesare Poggi 
pármai születésű párisi marchand-
amateur nevére bukkanunk. Ennek 
gyüjteményét Esterházy Miklós herceg 
1810-ben, egészében vásárolta meg, 
még pedig oly feltétellel, hogy az 
eladónak és nejének élethosszig-
lan 3000 franknyi évjáradékot bizto-
sít. Poggi 67 éves volt, felesége 64, 
az üzlet elég jónak ígérkezett. De a 
sors megtréfálta a herceget : a Poggi-
pár még több mint 25 évig élvezte az 
évjáradékot. S a herceg még sem járt 
rosszul, mert az olasz rajzokon kívül 
Rembrandt, Poussin, Claude Lorrain 
stb. lapjainak birtokába jutott. 

Tovább pergetve visszafelé az éve-
ket, a tulajdonosok között oly neve-
ket találunk, melyek előkelő fénnyel 
sugározzák be a lapokat és különleges 
érdekességgel emelik értéküket. Ott 
látjuk őket a X V I I I . századi híres, 
nürnbergi Praun-gyüjteményben vagy 
Pierre Jean Mariette kiváló francia tu-
dósnak és gyűjtőnek vagy az angolok 

nagy festőjének, Sir Joshua Reynolds-
nak tulajdonában. Újra száz évvel 
visszafelé néhány lap Sir Peter 
Lelynek, Anton van Dyck angol-
országi követőjének gyüjteményét 
idézi fel. Végül még 100 év és Giorgio 
Vasarinak, az olasz művészek életrajz-
írójának érdekes gyüjtő egyéniségével 
találkozunk. Itt meg is állunk. Raj-
zaink sorsát tovább követni nem tud-
juk a multba, hacsak nem fordulunk 
közvetlenül az alkotó művészek mű-
helye felé. 

A kiállítást gyengéd érzésű és finom 
rajzú miniaturák ragyogóan színes 
sora nyitja meg, az 1400 körüli évek 
művészetének képviselői. Olasz mun-
kák és az olasz és francia művészet 
hatását visszasugárzó csehországi mű-
vészet legszebb virágjai. 

Majd a XV . századi olasz művészek 
rajzai következnek. Francesco Pesel-
linónak «Előkelő lovasok»-at ábrázoló, 
miniatürszerűen finom festése, Ercole 
de' Robertinek plasztikus keménység-
gel és biztonsággal megrajzolt «Lo-
vas»-a, Bartolommeo Montagnának 
fanyar bájú Madonnája és Francesco 
Bonsignorinak a művész eddig ismert 
rajzai között egyedül álló s ezért 
rendkívül fontos Madonna-kompozí-
ciói. A XV I . század határán állanak a 
gyüjtemény legsúlyosabb darabjai, a 
külföldi és hazai művészeti irodalom-
ban egyaránt jól ismert és számon-
tartott nagy lapok : Leonardo da 
Vinci tanulmányfejei az «Anghiarii 
csata» című, soha el nem készült fest-
ményéhez, a kifejező képesség felül-
mulhatatlan erejével megrajzolt, vad 
energiájú lapok és «Lólábtanulmányai» 
tragikusan elpusztult Sforza-szobrá-
hoz. Mind a három lap vonalainak 
félreérthetetlen iránya arra vall, hogy 
balkézzel vannak rajzolva, ami — 
mint köztudomású — Leonardo mű-
veinek főismertető jegye. S épen e 
körülmény vezette Meller Simont 
ahhoz az érdekes megállapításhoz, 
hogy a Múzeumunk Lólábtanulmá-
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nyaival teljesen megegyező lap Wind-
sorban csupán tanítvány kezétől való 
és a budapesti lap az eredeti. Leonardo 
tanítványait Bernardino Luini jelleg-
zetes, szép «Ülő nő»-je képviseli. 

Leonardóénál szelidebb lelket tük-
rözik Rafael két rajza, egy «Szobormű 
terve», ritka ábrázolás Rafael művei 
közt és Psyche alakja, egy jelenetből, 
melyben Psychének szépsége miatt 
hódol a nép. Psychének szemérmes, 
szinte alázatos mozdulatát az ezüst-
vessző szűzi technikája különös érzé-
kenységgel emeli ki. E rajzokkal szinte 
egykorú Fra Bartolommeo rajza, mely 
három imádkozó szerzetest ábrázol. 

Michelangelo rajzai hiányzanak a 
gyüjteményből, iránya azonban leg-
alább tanítványai és követői munkái-
ból megismerhető. Daniele da Vol-
terra tanulmánya egyik fontos fal-
festményéhez, Baccio Bandinelli, S. da 
San Gallo és R. da Montelupo kitünő 
tanulmányai erősen éreztetik Michel-
angelo hatását s épen ezért nagyrészt 
Michelangelo műveinek is tartották 
őket az Esterházy-gyüjteményben. Ha 
nem is Michelangelo közvetlen tanít-
ványai köréből került ki, de a szemé-
lyével való kapcsolatánál fogva neve-
zetes két kiállított lap. Az egyik a 
németalföldi Michiel Coxienak a «Mu-
landóság allegoriájá»-t ábrázoló rajza, 
melyen az idő pusztító hatalmát szem-
léltető romok között ott találjuk 
Michelangelo portrészobrát ; a másik 
a Bronzino-körből való lap, mely elő-
és hátlapján két kompoziciót ábrázol : 
Michelangelót Cosimo de' Medicivel 
beszélgetve és Michelangelót a kilenc 
múzsától környezve. A festmények, 
melyek emlékét e rajzok őrzik, még 
két másik, ma teljesen elveszett fest-
ménnyel együtt Michelangelo temetési 
szertartásához, a nagy emeletes rava-
tal díszítésére készültek. E két rajz 
elsőrangú fontossága épen abban rej-
lik, hogy az egyébként csak Vasari 
előadásából ismert kompoziciókat 
megmentették számunkra. 

A XV I . század flórenci és római mű-
vészete Rafael és Michelangelo kettős 
hatása alatt áll. A soká lenézett s ma 
újra értékelt késői renaissance-művé-
szek a rajzok változatos, hosszú sorá-
val szerepelnek a kiállításon. Pon-
tormo izgató művészetét késői kor-
szakának jellemző krétarajza kép-
viseli, Bronzinóét egy bájos Madonna-
kompozició, a nagy életrajzírónak, 
Giorgio Vasarinak, az artisztikus Fran-
cesco Salviatinak, a könnyű kezű Poc-
cettinek s a római manierizmus egyik 
főképviselőjének, Federigo Zuccarinak 
stb. több rajza különféle oldalról 
mutatja be a művészeket. Érdekes-
ségüket nagyban emeli, hogy csaknem 
minden rajzukról meg lehetett állapí-
tani, hogy mikor, mely festményük-
höz készültek vázlatul. 

Különösen megnyerő a kiállításnak 
az a része, melyben a pármai művé-
szek munkái vonulnak fel. Correggio 
úttörő művészetét egy kis Madonna-
kompozició idézi fel, Parmigianinónak 
és iskolájának hosszúra nyult, töré-
keny alakjait a lehellet finomságú raj-
zok tömege, közöttük egy tanulmány 
Parmigianino egyik legfontosabb képé-
hez, az ú. n. Hosszúnyakú Madonná-
hoz. 

Velence XV I . századi művészete 
ugyancsak a legnagyobb nevekkel pom-
pázik a kiállításon. Egyszínű biszler és 
krétatechnikájuk dacára színes, festői 
vázlatok és tanulmányok, méltók al-
kotóik nagy nevéhez : a Tizian-, Tin-
toretto- és Veronese-nevekhez. A ge-
nuai művészek csoportjából Luca Cam-
biaso brilliáns tollrajzait és Giov. 
Benedetto Castiglione széles vonású 
festői aquarelljeit emeljük ki. 

Gazdag bőséggel szerepelnek a ki-
állításon a bolognai festők — élükön 
Annibale és Lodovico Carracci — 
fontos műveikhez készült, egyes ala-
kokat vázoló vagy teljes kompozi-
ciótanulmányaikkal. Sokáig élő hatá-
suk bizonysága követőiknek, Guido 
Reninek, Domenichinónak, Lanfran-
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cónak, Guercinónak stb. kitűnő rajzai. 
A Carracciak törekvéseinek utolsó 
hajtásait tüntetik fel a XV I I . századi 
római művészet nagy képviselőjének, 
Cario Marattának munkái. Népszerű 
vetélytársától, Pietro da Cortonától 
és a kiváló római szobrásztól, Camillo 
Rusconitól is fontos műveket mutat 
be a kiállítás. 

Salvator Rosától, a XV I I . századi 
kitűnő nápolyi művésztől a váloga-
tott lapok egész sorát birja a múzeum. 
Tárgyra és modorra nézve egyaránt 
változatos rajzokat a művész minden 
idejéből. Ifjúkori Prometheus-kompo-
ziciójának erős szenvedélyű, realiszti-
kus előadása méltó Rosa legszebb fest-
ményeihez, Ninive népének prédikáló 
Jonás prófétája pedig messze felül-
mulja azt a festményt, melyhez a 
rajz készült s melyet a dán király a 
kép elkészülte után azonnal megszer-
zett galériája számára. A művészre 
annyira jellemző tájképek — beszél-
gető katonák staffage alakjaival — 
néhány festői vázlatban egészítik ki 
a képet, melyet a kiállítás a művész-
ről ad. 

Sebastiano Ricci Tobiást és az an-
gyalt ábrázoló kedves, könnyed rajza 
átvezet a X V I I I . századi velencei 
mesterekhez. Ezek legnagyobbikának, 
Giovanni Battista Tiepolónak három, 
választékosan szép rajza a kiállítás 
legjelentékenyebb darabjai közé tar-
tozik. Fiatalkori Szent Sebestyénje 
még a XV I I . századi hagyományok-
ban, Ribera és Salvator Rosa vad 
realizmusában gyökerezik, mig ké-
sőbbi tanulmányrajzai már teljesen a 
X V I I I . század nagy reprezentánsának 
mutatják. A múzeum szempontjából 
különösen érdekes nagy fejtanulmá-
nya, melyet a csaknem 70 éves művész 
Compostelai Szent Jakab-képéhez ké-
szített. A festmény az Esterházy-
gyüjteménnyel került a múzeumba, a 
rajz Meller Simon ajándékaképen. 

A rajzokon kívül néhány metszet 
is látható a kiállításon, nem önma-

gáért, csak a rajzanyag megelevenítése 
céljából. Oly metszetek, melyek va-
riánst hoznak a rajzokon vázolt kép-
ideához vagy melyek egyes festmé-
nyeket a maguk egészében reprodu-
kálnak, a kiállított rajzok ellenben 
csak azok részlettanulmányait adják. 
A szemlélő ily módon teljesen tisztá-
ban lehet az alakoknak a kompoziciók-
ban való elhelyezésével. Úgy szintén 
kiállításra kerültek mindazon met-
szetek, melyek a XV I I . és XV I I I . 
században a múzeum rajzai után ké-
szültek, mikor azok vándorútjuk egy 
közbülső állomásán, mielőtt még 
az Esterházy-gyüjteményben megálla-
podtak volna, valamely nagyobb kül-
földi gyüjtő tulajdonát képezték. 

Hogy minél több tanulságot lehes-
sen a kiállított anyagból kiaknázni, 
némely különösen sokat másolt és ha-
misított művész, pl. Cambiaso vagy 
Guercino eredeti rajza mellett, helyet 
kapott egy-két másolat és hamisít-
vány is — a szakembernek okulásul, a 
gyűjtőnek figyelmeztetésül. 

Hoffmann Edith. 

A debreceni múzeum megnyitása. 

Nagy ünnepnap volt Debrecenben 
május 25-én. A húszesztendős városi 
múzeumból s a külföldön élt, nagylelkű 
magyar : Déri Frigyes hagyatékából 
egyesített Déri-Múzeumot ezen a napon 
nyitották meg előkelő ünnepi keret-
ben. Közéletünk s a magyar tudomá-
nyosság képviselőivel az élen — ünne-
pelt a nagyrahivatott város közönsége. 
A hatvan-utcai szerény muzeális gyüj-
teményből ezen a napon lett európai 
színvonalú múzeum, amelyre büszke 
lehet nemcsak a város, hanem az egész 
magyarság is. 

A délelőtti ünnepség keretében Csü-
rös Ferenc városi tanácsos, a debreceni 
könyvnyomtatás történetírója ismer-
tette a múzeum történetét, a Déri-
hagyaték változatos multját ; Löfko-
vics Artur tiszteletbeli múzeumigaz-
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