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de — ami a legfontosabb — az elmé-
lyedés ösztöne megvan benne, meg-
van a pillanatok biztossága is, moz-
dulattechnikája még fejlesztésre szo-
rul, a kézjátéka máris kifejező s az a 
tekintete is. Beszédjében van valami 
melancholikus árnyalat, némi fáradt 
vontatottsággal indítja útnak a mon-
datokat, ez bizonyos egyéni varázst 
adott Marianne-jának, csak ügyelnie 
kell, hogy monotoniába ne menjen át. 
Mihályi Mária finom szavú, meleg 
érzésű anya-alakítása is rászolgál az 
elismerésre, amiből a többi közremű-
ködőnek még szűkösen sem igen jut-
tathatunk. 

A harmadik, «hazai» estén Ujházy 
Györgynek esztendeje a Magyar Szín-
házban bemutatott vígjátékát, A Be-
leznay asszonyok-at. játszották. Akkor 
a parádés szereposztás (Berky Lili, 
Hegedüs, Kiss Ferenc, stb.) nagyot 
lendített a darabon, melyben fiatalos 
kedvesség takargatja a kezdő naiv-
ságát, — ha az előadás kitűnő. Alapi 
gárdája nehezen állta az összehason-
lítást. A rendezés szabadjára engedte 
a túlzó hajlamot, bohózati aláhuzások-
kal dolgozott, mosoly helyett hahotára 
pályázott. Még Miskey volt a leg-
mértéktartóbb. Őt a korábbi alkal-
makkor a társulat egyik legfőbb erős-
ségének ismertük meg, kár, hogy 
ezúttal ez egy alakításán kívül szóhoz 
sem jutott. Ugyanez áll Gyarmathy 
Anikóra is, ki tavaly több izben is 
komoly figyelmet keltett. Most egyet-
len, lényéhez sehogy sem találó fel-
adatban láttuk, mely könnyed játé-
kosságot kívánna, ép azt a vonást, 
mely egyéniségétől — úgy tetszik — 
merőben idegen. 

Kritikai észrevételeink lehetnek 
Alapi munkájának eredményei felől, 
nyiltan elő is álltunk velük. De lelkes 
erőfeszítése, műsorának gazdagítására 
s emelésére irányuló lankadatlan tö-
rekvése becsülést és szeretetet érdemel. 
Amit harmadéve vállalt, amellett hit-
tel és odaadással kitart most is, midőn 

derék vándorcsapatával e fővárosi 
látogatása során harmadfélezredik elő-
adásuk küszöbére érkezett. 

Rédey Tivadar. 

Képzőművészeti szemle. 
Az Iparművészeti Múzeum régi egy-

házművészeti kiállítása. 
Néhány évtized óta sokat hallani a 

múzeumok elnéptelenedéséről. A há-
ború nyomán felburjánzott absztrakt 
irányzatok szószólói többízben meg-
kongatták a harangot a múzeumok 
fölött. Szerintük a modern embert, 
akinek sorsa a gépekkel egyre szoro-
sabbra fűződik, nem érdekli, nem érde-
kelheti a régi, elsüllyedt korok emlé-
keit őrző gyüjtemény. Azt mondják, 
a mai ember minden idegszálával any-
nyira benne él korában, hogy nem ér 
rá hátrafelé tekintgetni. Ezek az állí-
tások az első pillanatban valószínűnek 
tünnek. Tény az, hogy az élet irama 
meggyorsult, a megélhetés gondjai 
barázdákat rónak az arcokra. A teg-
nap művészete elvesztette kontaktu-
sát a régi korokkal, nem azokból fej-
lődött, hanem absztrakt spekulációk-
ból. A világháború óta a közönség 
érdeklődését a politika eseményei rend-
kívüli erővel foglalkoztatják, hiszen 
mindenki a saját bőrén érzi a változá-
sok elementáris hatását. Mindezek a 
tények arra vallanának, hogy a régi 
művészet iránti érdeklődés, a törté-
nelmi kultúrák szeretete elhalványul 
az emberiségben. 

Bármily mostohák is a körülmé-
nyek, a múzeumokat nem kell félteni. 
A statisztika adatai arra vallanak, 
hogy a közönség érdeklődése a régi 
műtárgyak iránt nemcsak hogy nem 
lanyhult, hanem emelkedőben van. 
Az Olaszországot megjárt utasok bizo-
nyára emlékeznek a vatikáni gyüjte-
mények vagy a firenzei Uffizi szédü-
letes forgalmára. Szemtanúk állítják, 
hogy a tavasszal rendezett londoni 
olasz kiállítás termei az első naptól 
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kezdve az utolsóig zsúfolt villamos-
hoz hasonlítottak. Az érdeklődés éber 
voltát bizonyíthatják még a nagy 
nemzetközi aukciók s az a mindennél 
beszédesebb tény, hogy a történeti 
kultúrával alig rendelkező Amerika 
lázas szenvedéllyel gyüjti Európa és 
Keletázsia régi műtárgyait. 

Az idei Szent Imre-ünnepségek pro-
grammjába az Iparművészeti Múzeum 
is belekapcsolódott a régi egyházmű-
vészet emlékeinek bemutatásával. Ez 
a kiállítás messze kimagaslik az utolsó 
évtized művészeti eseményei közül s 
kétségtelenül a leggazdagabb, legtar-
talmasabb kiállítás, amely a háború 
óta a magyar közönség elé került. 
A múzeum vezetősége, ami az anyag 
megválasztását illeti, bizonyos mér-
tékig kénytelen volt megalkudni. Szent 
Imrét, az Árpádház virágát, legmél-
tóbban az Árpádkor emlékeinek be-
mutatásával lehetett volna megünne-
pelni. Ezeket az emlékeket azonban 
legnagyobbrészben külföldi múzeu-
mok és kincstárak őrzik s ideiglenes 
hazahozataluk leküzdhetetlen akadá-
lyokba ütközött volna. A szent királyfi 
emlékének a múzeum egyházművé-
szeti tárgyak összegyüjtésével hódolt. 
Ezek a műkincsek részben magyar 
tárgyak, részben külföldiek. Az előb-
biek legnagyobb része az egyházi 
kincstárakból és a múzeumokból ke-
rült elő, az utóbbiak java magánosok 
gyüjteményeiből. Jelentőség és érték 
szempontjából messze kimagaslanak 
a magyar tárgyak. Gazdag sorozatok-
ban elevenedik meg a magyar szob-
rászat, ötvösség, miniatürfestés és 
textilművesség. Kár, hogy a régi ma-
gyar vallásos festészet nem kapott 
helyet, egy-két szebb emléke — Ko-
lozsvári-Tamás kálváriája vagy MS 
mester képei — nagyon hiányzik a 
gótikus ízlésű tárgyak közül. 

A magyar anyag legfőbb dísze az 
ötvösművek páratlanul gazdag soro-
zata. Műtörténetünk már régóta hir-
deti, hogy a régi hazai művészet «nem-

zeti mesterségünkben» az ötvösség-
ben kulminált. Ha más műfajokban 
is alkotott a magyar tehetség nem-
zetközi mértékkel mérhetőt, azok az 
emlékek az évszázados dúlás és pusz-
tulás után csaknem izoláltak egymás-
tól. Ezzel szemben az ötvöstárgyakon 
a fejlődés megszakítás nélkül végig-
kísérhető, közöttük tucatjával akad-
nak oly művek, amelyekben a magyar 
ízlés és lelemény páratlant alkotott. 
A sort egy kisméretű aranyozott réz-
kehely nyitja meg, amelyet a sopron-
megyei Petőházán ástak ki, onnan 
került a soproni múzeumba. Gomb-
jára vésett felirat szerint bizonyos 
Cundpald ötvös készítette. Ez a ke-
hely már régebb idő óta ismeretes az 
irodalomban, többször összehasonlí-
tották a kremsmünsteri apátságban 
őrzött úgynevezett Tassilo-kehellyel. 
Ez az analógia s azonkívül a kupán 
látható vésett szíjfonatos díszítés ko-
rát is meghatározná, általában azt 
tartják, hogy a VIII. században ké-
szült és frank eredetű. Kialakulatlan 
tagolása és díszítése bizonyossá teszi, 
hogy még a román stílus előtti kor 
emléke, azt azonban nem látjuk bizo-
nyítottnak, hogy pont a VIII. szá-
zadból való, származhat előbbről vagy 
későbbről, akár Szent István korá-
ból is. 

Az árpádházi királyok korának 
ötvösművészetét a kalocsai főpapi sír-
ból előkerült tárgyak és néhány kis 
kereszt képviseli a kiállításon. A ka-
locsai tárgyakat egy ideig Asztrik 
püspökkel hozták kapcsolatba, a ku-
tatás mai állása szerint későbbről, a 
XII. századból valók. Mindkét kalo-
csai ötvösmű rendkívül jelentékeny. 
Az egyik egy aranyozott ezüst pász-
torbot, amelynek kampója oroszlán-
fejben végződik s hajdan rekeszesen 
foglalt ékkövekkel volt díszítve. For-
mája nemes, arányai finomak, kis 
mérete ellenére is monumentális. Gyen-
gébb kivitelű a kis ezüstkehely, me-
lyet ugyanabban a sírban találtak. 
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Széles, félgömbalakú kupája és nyo-
mott arányai szinte sugározzák a 
román stílust. Egyetlen díszítése a 
gombja alatt és felett körülfutó sod-
rott ezüstszál. A hozzátartozó tányér-
kán az áldást osztó isteni kéz (dex-
tera domini) látható, mint egy ha-
sonló cividalei kelyhen. A románkori 
keresztek szép sorozatából meg lehet 
említeni a Székesfehérvári Múzeum 
körmeneti keresztjét, az esztergomi 
kincstár nagy Krisztus-corpusát s 
néhány korai zománcos emléket, ame-
lyekre a limogesi zománcművesség 
hatott. Ezeknek a magyar földben 
talált kereszteknek zománcos díszí-
tése hihetőleg hazai mesterekre vezet-
hető vissza, erre mutat zománcozá-
suknak a limogesival szemben kezdet-
legesebb módja. 

Az Anjou-kori ötvösséget pompázó 
fejlettségben mutatja az ujlaki ke-
hely, amelyet a budavári koronázó-
templom őriz. Kupája, mint a XIV. 
századi kelyheké általában, tölcsér-
alakú. Szerkezete rendkívül egyszerű, 
arányai megkapóak. Talpát négy ke-
rek domborműves medaillon díszíti, 
amelyen Jézus életéből vett jelenetek 
sorakoznak, ezek a kis ábrázolatok 
mester kezére vallanak. Ugyanebből 
a korból való a Nemzeti Múzeum egyik 
szintén kiállított kelyhe, amelynek 
formaadása azonban jóval primitívebb. 

Az Anjou-korral kezdődik ötvös-
művészetünk fénykora, amely egé-
szen a mohácsi vészig tart. Emlékei 
között Zsigmond király uralkodásá-
nak idejéből legnevezetesebb Szent 
László király sodronyzománcos fej-
ereklyetartója, amelyet a győri szé-
kesegyház engedett át a kiállítás tar-
talmara. A szent király monumentális 
ötvösszobra, mint a kutatás megálla-
pította, 1408 körül Nagyváradon ké-
szült. Nevezetes azért, mert rajta lát-
ható elsőízben a nemzeti technikává 
váló sodronyzománcozás, de neveze-
tes azért is, mert a figurális gótikus 
ötvösségnek arányaiban és kvalitásá-

ban párját ritkító remeke. Az arc szi-
gorú és ünnepélyes vonásaiból arra 
következtettek, hogy a herma a Ko-
lozsvári-testvérek nagyváradi király-
szobra nyomán készült : szigorú tekin-
tete arra vallana, hogy a bárdját 
emelő szent király szobrának arcvo-
násait őrizte meg. Ez az elmélet való-
színűleg nem állja meg a helyét, a fej-
ereklyetartók hieratikusan merev arc-
kifejezése az ábrázolt szent felsőbb-
rendűséget akarja bebizonyítani s a 
győri herma az elpusztult nagyváradi 
lovasszobortól alighanem függetlenül 
készült. 

A sodronyzománc-technika pom-
pázó művekben él tovább. A kiállí-
tás tucatjával mutatja be szebbnél-
szebb emlékeit. A legszebb közöttük 
az esztergomi kincstár páratlan da-
rabja, az úgynevezett Súky-kehely, 
amely a XV. század közepéről való. 
A néző nem tudja, ha ezzel az óriási 
méretű kehellyel kerül szembe, mit 
csodáljon inkább, kábító anyagpom-
páját, gazdag díszítését, vagy felépí-
tésének eleganciáját. Nincs még egy 
kehely, amely ezzel a remekművel 
versenyezhetne s külföldön is sokáig 
kell keresgélni, míg hozzá fogható 
ötvöstárgy bukkan elő. A többi sod-
ronyzománcos tárgy közül megemlít-
hetjük Andrássy Géza gróf szépen 
díszített kelyhét és egy korai győri 
kelyhet, amelynek gombja későbbi. 
Sok további szép gótikus ötvösmű 
akad a kiállításon, példa rá egy esz-
tergomi függő ereklyetartó, az ugyan-
csak Esztergomban őrzött XV. szá-
zadi szarvserleg s néhány filigrános 
kehely, amelyek közül a legszebbek 
Gyöngyös templomaiból kerültek elő. 
A gótikus építészet felfelé törő díszeit 
utánzó úrmutatók között nevezetes 
a községi, rajta kívül két I. S. mes-
terjeggyel ellátott XV. századi mű, 
az egyik Esztergomból, a másik Nagy-
szombati hitelesítőjeggyel Gyöngyös-
ről. A legszebb gótikus úrmutatót a 
győri székesegyház állította ki, hitelt 
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érdemlő adat szerint hajdan egyik 
klarissza-kolostor birtokában volt. 
Ágas-bogas díszítése rendkívül nyug-
talan, ízlése tisztán mutatja a késő 
gótika barokkos időszakát. 

A mohácsi vész utáni ötvösségünk, 
ha sok szép és harmonikus alkotást 
tud is felmutatni, az előző időkkel már 
nem mérkőzhet. A kiállításon egy 
rendkívül finom mű hívja fel a figyel-
met, Szelepcsényi György prímás szín-
aranyból készült zománcos feszülete, 
amely mint német munka szerepel. 
Varjú Elemér véleménye, amely sze-
rint ez a gyönyörű darab szoros kap-
csolatban áll a Magyarországon ké-
szült XVII. századi zománcos nás-
fákkal, hihetőleg eloszlatja a szár-
mazás homályát. Bélyeg nem talál-
ható a kereszten, ami elképzelhetet-
len lenne, ha német munkával lenne 
dolgunk s ez is hazai származás 
mellett szól. A XVII. és XVIII. 
századi ötvösművek között megem-
líthető Weigl Bertalan selmecbányai 
ötvös, E. D. lőcsei, Schätzl József 
pesti, Nigl József győri és May Mi-
hály brassói mester néhány műve. 
A sort Szilassy János festett zománcos 
művei zárják be, amelyek közül az 
egri ferencesrendiek úrmutatója pom-
pázó, de bizony erősen vidékies al-
kotás. A derék lőcsei mester értékét 
eddigi méltatói kétségtelenül túlozták. 

Az ötvösművek után néhány fém-
tárgyról is meg kell emlékezni. Az 
Árpádok korának ízlését néhány szép 
darabon lehet tanulmányozni. A leg-
szebb közöttük a Nemzeti Múzeum 
lovas vadászt ábrázoló aquamanile-ja 
a XII. századból. Hozzá társul a 
Székesfővárosi Múzeum oroszlánt áb-
rázoló darabja, amely ugyancsak érté-
kes, a maga nemében tökéletes darab. 
Ezzel szemben a soproni Sterno-
gyüjtemény oroszlánjának eredeti vol-
tát vitathatónak érezzük. A további 
fémmunkák között néhány szép füs-
tölő és gyertyatartó szerepel. 

A szobrászati emlékek súlypontja 

az idegen eredetű műtárgyakra esik, 
ami fájdalmasan mutatja, hogy gyüj-
tőink még mindig nem részesítik 
előnyben a hungaricákat. A magyar 
emlékek között legkoraibb az eszter-
gomi Keresztény Múzeum fekete Mag-
dolna-szobra. Románnal kevert gó-
tikus formái a XIII. századi keletkezés 
mellett tanuskodnak. A katalógus 
szerintünk hibásan helyezi keletke-
zését a XII. századra. A XV. század 
első felének lágy stílusát mutatja egy 
térdeplő Mária-szobor, amely ugyan-
csak az esztergomi múzeum tulajdona. 
Magyar származásában — ellentétben 
a katalógus «délnémet» megjelölésé-
vel — nincs okunk kételkedni. Idő-
rendben az utolsó magyar gótikus 
emlék egy női szent hársfaszobra. 
Felsőmagyarországról származik, ke-
letkezésének ideje a XVI. század ele-
jére tehető. A sovány anyagot az 
Iparművészeti Múzeum két kisszebeni 
szárnyasoltára egészíti ki. A szekré-
nyében szobrokat rejtő, szárnyaikon 
domborművekkel díszített kisméretű 
oltárok a lőcsei keresztelő Szent János-
oltár mesterének műhelyében készül-
tek. 

Ha lehet, még az ötvösség emlékei-
nél is gazdagabban vannak képviselve 
a szövetneműek, elsősorban a mise-
ruhák. Legkorábbi közöttük a Nem-
zeti Múzeum vörös bársony mise-
ruhája, amelynek szövetét a Szent-
léleknek galamb formában ismétlődő 
mustrája díszíti. Ez az alapszövet 
olasz eredetű, a rajta alkalmazott 
hímzés azonban — egy későbbi alak 
kivételével — egy 1400 körül műkö-
dött magyar hímzőmester munkája. 
A XV. századból való Vethési Albert 
veszprémi püspök casulája igen szép 
figurális díszítéssel. A későgótika pom-
pára törekvő stílusa a miseruhákat is 
átalakítja, a XV. század végén meg-
jelennek a domború díszítések, ame-
lyek itt-ott szinte már önállósulnak 
az alapszövettől s rendszerint apró 
gyöngyökkel vannak díszítve. Ezek 
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közül a ritka, remekbekészült dara-
bok közül a kiállításon három szere-
pel, kettőt az esztergomi kincstár állí-
tott ki, a harmadik — amelyiket 
annakidején II. Lajos király neje, 
Mária királyné adományozott a kő-
szegi templomnak — a Nemzeti Mú-
zeum tulajdona. A pompázó egyházi 
szövetneműek közül még Abstenius 
Bornemissza Pál püspök süvegét kell 
megemlíteni (1550), amely csaknem 
ötvösmű : alapszövetét alig látni a 
drágakövektől és a gyöngyöktől. Bol-
dog tulajdonosa a győri székesegyház. 

Hat vitrinben sorakoznak fel a régi 
művészet tanulságos és rendkívül köz-
vetlen emlékei, a miniatűrökkel díszí-
tett könyvek. A XIV. század emlékeit 
két esztergomi missale képviseli, az 
egyiknek finom színhatású kánon-
képe is megmaradt. Megismerkedünk 
Nagyszombati Mihály miniátorral, aki 
a pozsonyi egyház számára készült 
misekönyvben megnevezi magát és 
a cseh-német hatás alatt dolgozó 
János váci mesterrel, aki 1423-ban 
Szent Egyed élénk színű képecskéjé-
vel díszítette a váci ötvöscéh egyházi 
szerkönyvét. A kiállítás két díszesen 
illuminált corvinát is bemutat, azon-
kívül Mátyás király budai műhelyé-
nek egyik, nem a nagy uralkodó szá-
mára készült remekét, Nagylucsei Or-
bán egri püspök psaltériumát. Külö-
nös érdeklődésre tarthat számot Pe-
rényi Ferenc váradi püspök nyomta-
tott missáléja ; kézzel festett kánon-
képének hátterében ugyanis a budai 
vár egyik legrégibb ábrázolása lát-
ható. 

A kiállítás külföldi anyaga jóval 
a magyar mögött marad, noha gaz-
dagságában így is impozáns. A XV. 
és XVI. század szobrászatának ked-
velői igen szép alkotásokban gyö-
nyörködhetnek, Kvalitás szempont-
jából Delmár Emil francia fa-Madon-
náját és Wittmann Ernő német tér-
deplő Magdolnáját tartjuk legkiemel-
kedőbbnek. Az előbbinek sudár alak-
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ján mesterien lágy és finom ruha-
redők omlanak alá, az utóbbi a késő-
gótika szülötte, csupa örvénylő, nyug-
talan ruharedő. A kisplasztikai tár-
gyak közül legnevezetesebb Szent 
Kristóf bronzszobrocskája, amelyet 
sokáig id. Peter Vischer művének 
tartottak. A talpán újabban fellelt 
évszám (1407) szerint jóval előbb 
készült s talán kölni mester műve. 
A képek között legjelentősebb az úgy-
nevezett heiligenkreuzi mester (egy 
XIV. század végén működő francia 
vándorfestő) finom kis kompozíciója. 
Rendkívül gazdag a kiállítás külföldi 
ötvösművekben és textiliákban is. 

Ismételjük, a kiállítás a legszebb 
azok közül, amelyek a háború óta a 
művészet régibb emlékeit bemutatták. 
Sokoldalú gazdagságával legértéke-
sebb látványossága az idei Szent Imre 
évnek. A közönség, amely szép szám-
mal látogatja az Iparművészeti Mú-
zeum földszinti nagytermét, nem is 
tudja, mily óriási munka árán öltött 
testet ez a nagyszabású seregszemle, 
amely anyagát hetvenhat helyről szedte 
össze, túlnyomó részben vidéki tem-
plomok kincstáraiból. A múzeum ve-
zetősége és tisztviselői kara vállvetve 
vette ki részét a nagy munkából. 
Végh Gyula főigazgató átfogó te-
kintetű irányítása mellett Csányi Ká-
roly, Leyer Károly és Mihalik Sándor 
gyüjtötték össze az anyagot, amelyet 
így együtt ki tudja mikor láthatunk 
viszont. Lelkes és nagy munkájuk, 
hisszük, nem veszett kárba. 

* 

Az Iparművészeti Múzeum kivéte-
les gazdagságú egyházművészeti ki-
állításán kívül a képzőművészet aktu-
alitásai közül kevés feljegyezni való 
akad. A nyári hónapok eseményei 
közül említhető a Spirituális Művé-
szek Szövetségének kiállítása, anélkül, 
hogy nagyobb jelentőséget tulajdo-
nítanánk neki. A társulat ezúttal 
negyedszer lép a közönség elé a Nem-
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zeti Szalonban, de céljai még ma sem 
világosak. A közös zászló alatt cso-
portosult festők és szobrászok spiri-
tuális művészeknek vallják magukat, 
ezzel szemben kételkednünk kell ab-
ban, hogy azok a művészek, akik más 
utakon járnak, kivétel nélkül meg-
átalkodott materialisták. Vezérük, 
Remsey Jenő, a gödöllői hagyományo-
kat ápolja, mely hagyományokhoz a 
többieknek semmi közük sincs, de 
egymáshoz sincs közük. 

Remsey Jenő érdekes művész, aki 
évek hosszú sora óta következetesen 
kitart álláspontja mellett. A monumen-
tális kifejezést keresi, minden eszköz-
zel és minden áron. Lelki szemei előtt 
bizonyára a heroikus nemzeti stílus 
kialakítása lebeg, olyfajta stílusé, 
amelyet a svájci Hodler mondhatott 
magáénak. Felfogása erősen rajz-
szerű és dekoratív. Síkban komponál, 
brutális kontúrokkal rögzíti meg figu-
ráit és rikoltó, erős színeket használ. 
Ez a stílus szerencsétlen módon inga-
dozik a festőművészet és a plakát 
között. Piktúrának túlságosan sema-
tikus, plakátnál nagyobb szándékú. 
El kell ismerni, hogy a figurák össze-
fűzésében sok lelemény és művészre 
valló érzék nyilvánul meg, a kivitel 
azonban bántóan egyszerűsítő, a szí-
nek és a részletformák sommás keze-
lése minden értéket leront. Nem ké-
telkedünk a művész becsületes szán-
dékában, sőt azt hisszük, hogy 
Remsey említett fogyatékosságai elle-
nére is nagy falak betöltésére hivatott 
festő, aki minden bizonnyal jobb, 
anyagszerűbb freskókat festene, mint 
amilyenek az utolsó évtizedben Ma-
gyarországon termettek. 

Kiállítótársai közül említhetjük 
Náray Aurélt, akinek izgatott folt-
szerkesztése lassanként teljesen mo-
dorossá válik. Krivátsy Miklós szob-
rairól multkori kiállítása óta nincs 
mit írnunk, mindaddig, amíg a szob-
rászati stílus problémáin kívül kalan-
dozik, munkája felelőtlen, mert a mű-

kritika mértékeivel nem mérhető. 
G. Lázár Ilona gótikus formaérzékű 
színes faplasztikája kisigényű, de stí-
lusos. Márkus Imre kitűnően rajzol, 
Zsótér Ákos néhány erős rajzzal és 
rézkarccal válik ki a többiek közül, 
akik igen sokan vannak és nagyon 
spirituálisak. Egyikük a teremtés tör-
ténetét öt aquarellben beszéli el. Az 
első közöttük, «Az abszolút» — egy 
üres, fehér papírlap. 

* 

Abból az alkalomból, hogy a székes-
főváros Ferenc József-díjai kiadásra 
kerültek s a festészeti díjat Szőnyi 
István, a szobrászatit Mészáros László 
nyerte el, azoknak nevében, akik 
szívükön viselik a mai magyar művé-
szet sorsát s akiknek nem lehet mind-
egy, hogy a hét országra szóló tehet-
ségek miként kallódnak el a festőket 
és szobrászokat leginkább sujtó nyo-
morúságos időkben, illik a hivatása 
magaslatán álló zsűrit és az adomá-
nyozó fővárost köszönteni. Méltób-
bakra nem eshetett a választás, mint 
erre a két művészre, akik közül az 
első, Szőnyi István, hatalmas szín-
tetikus stílusával iskolát teremtett 
Magyarországon. Sokat, igen sokat 
várunk tőle, aki fiatal fejjel már nagy 
dolgokat művelt s akit méltán tekin-
tenek a mai fiatal festők vezérüknek. 
Mészáros László vele szemben alig 
egy éve tűnt fel, de máris nagy sike-
rekre tekinthet vissza. Született, ösz-
tönös szobrász, akinek szép aktja a 
debreceni Déry-Múzeum modern gyüj-
teményének egyik legszebb darabja. 
A hirtelenül jött kitüntetés bizonyára 
megsokszorozza ambicióját s megér-
leli benne a hitet, hogy a jó kvalitású 
munka nem hiába ölt testet. Állam-
nak, városnak, közintézményeknek 
és magánosoknak rajta kell lenniök, 
hogy ez a hit ne csak Mészáros László-
ban fészkelődjék meg, hanem a többi 
fiatal, tehetséges Mészáros Lászlókban. 

Genthon István. 
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