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Képzőművészeti szemle 

A hirtelenül jött tavasz a művészeti 
életre is jótékony hatást gyakorolt, 
felébresztette letargiájából. Nem SOK, 
de annál válogatottabb kiállítás került 
a közönség elé. A Szépművészeti 
Múzeum két tárlata közül az egyik öt 
év új szerzeményeit mutatja be, a 
másik válogatott sor művészképmás-
sal frissíti fel a sablónkiállítások egy-
hangúságát. A Nemzeti Szalon a mo-
dern japán festőművészetet mutatta 
be s lapzártakor nyílt meg az Ipar-
művészeti Múzeum rendkívül gazdag 
erdélyi kiállítása, melynek részletes 
ismertetését, éppen gazdagsága miatt, 
a következő számra hagytuk. Ennyi 
rendkívüli esemény között csak a Mű-
csarnok tavaszi kiállítása az, amely 
évről-évre visszatérő s ezúttal, e hó-
napban az egyetlen, amely élő magyar 
művészek munkáit sorakoztatja fel. 

A Szépművészeti Múzeum új szerze-
ményeinek kiállítása régóta várt ese-
mény volt. Az intézmény már évekkel 
előbb meghonosította a gyarapodás 
csoportonkénti kiállítását, az ilyféle 
erőpróbákban a látogató sohasem csa-
latkozott, most sem csalatkozik. Saj-
nos, a múzeum nem gyarapodhat úgy, 
mint kiváló vezetője szeretné, aki a 
mai sanyarú helyzetben inkább párat-
lan energiájára és szívósságára támasz-
kodhat, mint az állam nagyobbmérvű 
segítségére. Petrovics Elek főigazgató 
a maga köré gyüjtött mecénások segít-
ségével évről-évre rendkívül jelentős 
műtárgyakkal gyarapítja múzeumát, 
teszi akkor, mikor az áldozatkész mű-
barát mindinkább fehér hollóvá kezd 
válni. Sajnos, még nem vált köz-
tudomásúvá az a kipróbált tétel, hogy 
a múzeumban elhelyezett elsőrangú 
műalkotás nem holt tőke, mert évről-
évre biztos kamatot hoz az idegen-
forgalom révén. Castelfranco nem na-

gyobb város, mint Valdagno vagy 
Monselice, mégis az előbbiben több 
idegen fordul meg, mint hat hasonló 
olasz városkában, mert egy Giorgione-
képet őriz falai között. A műtárgyak-
nak nemcsak esztétikai, hanem funk-
cionális erejük is van s az idegen-
forgalom jelentőségére nem kell fel-
hívni a figyelmet. 

Az új szerzemények kiállítása 74 
válogatott darabot mutat be a közön-
ségnek. Az anyag nem öleli fel a gya-
rapodás összességét, egy szép sorozat 
modern magyar kép, melyet a mú-
zeum ezen öt év alatt szerzett, az Új 
Magyar Képtárban látható, más mű-
tárgyak pedig már előbb végleges he-
lyükre kerültek. Az olasz képek soro-
zatából kiválik egy firenzei trecen-
tista meglehetős méretű Madonna-
képe, Girolamo Romanino nagyon 
kvalitásos, fénnyel és árnyékkal min-
tázott szerelmespárja (Sir Joseph Du-
veen ajándéka), Palma Vecchionak 
gróf Andrássy Gyula gyüjteményéből 
vásárolt Santa conversazione-ja, Sor-
denone heroikus Szent Lukácsa, Mag-
nasconak, ennek a rendkívül markáns, 
de sokszor modoros settecentistának 
bámulatosan friss, atmoszferikus táj-
képe. A nagy meglepetések közé tar-
tozik még a felsőolasz Giuseppe Baz-
zani-nak (1690—1769) Szent Terézt és 
Szent Józsefet Jézussal ábrázoló képei. 
Bazzani az olasz későbarokk egyik leg-
egyénibb, legextatikusabb hangulatú, 
páratlanul finom valőrökkel dolgozó 
mestere, akiről a műtörténeti kutatás 
csak a legújabb időben vett tudomást. 
Az olasz művek sorozatát egy XVIII. 
századi felsőolasz terrakotta-Madonna 
egészíti ki, mely Bernini stílusának 
még szenvedélyesebbé fokozását mu-
tatja. 

Az olasz későbarokkhoz kapcsolódó 
osztrák XVIII. századi festészetet, 
mely hazánkban annyi templomot 



569 

dekorált, Maulbertsch egyik kis remek-
műve, a Brüsszelben szerzett Kálvária, 
azonkívül Martin Johann Schmidt és 
Dorfmeister egy-egy alkotása képvi-
seli. A legutóbbi aránylag igénytelen, 
de becses számunkra, mert a festő 
egyik Magyarországon készült alkotá-
sának a soproni Szentlélek-templom 
főoltárképének vázlata. A német fes-
tészetet id. Jörg Bren-nek késői mo-
dorát kiválóan jellemző keresztfel-
állítása és Martin Schaffnernek deko-
ratív Krisztus siratás-képe reprezen-
látja, a spanyolt Luis Tristan és Zur-
baran, a flamandot Van Dyck egy-
egy vászna. 

Természetes, hogy a gyarapodás 
legnagyobb része magyar mesterek 
ecsetjét dícséri. A sort Jézus születé-
sét ábrázoló 1430 körül készült, üde 
színezésű képtábla nyitja meg, amely 
a gyüjteményben nagy hiányt pótol, 
lévén a múzeum első, Zsigmond király 
korabeli, biztosan magyar eredetű fest-
ménye. Hozzá hasonlóan kvalitásos 
darab Szent Katalin Podolinról szár-
mazó, csaknem életnagyságú faszobra, 
melyről szerencsés kezek távolították 
el a durva átfestést. Jelentéktelenebb, 
de vonzó színhatású, XVI. századeleji 
magyar képek Glück Frigyes adomá-
nyából kerültek a múzeumba. 

A magyar barokkfestészet nagyob-
bára alig méltatott mestereinek igyek-
szik elégtételt szolgáltatni a múzeum. 
Közülük a legismertebbnek, Mányoki 
Ádámnak három portréját is sikerült 
megszerezni, mindhárom kitűnik tár-
gyilagos jellemzésével. Stock János 
Márton nagyszebeni festőnek (1742— 
1800), ennek a teljesen ismeretlen mes-
ternek tehetségére egyszerre két oldal-
ról derül fény, mint arcképfestő úgy a 
konvercionális, mint genreképszerű 
beállítása révén számot tarthat az 
emlékezetre, annál is inkább, mert 
ebben a korban nem nagyon bővel-
kedtünk festőegyéniségekben. 

A biedermeier-festőket az ugyan-
csak alig ismert Kozina Sándor port-

réja képviseli, hangulatban ehhez az 
időhöz kapcsolódik Herbsthoffer Ká-
roly miniatürszerűen finom képe. Mun-
kácsy Mihály négy alkotása közül 
kettő emelkedik ki, De Marches báró-
ról készült ragyogó kis arcképe s egy 
ugyancsak kisméretű, de jelentékeny 
tájképe. Székely Bertalan hatalmas 
női arcképén különösen megkapó a 
háttér csendéletének tiszta, mély fes-
tőisége. László Fülöp Apponyiról, Rá-
kosi Jenőről és Lord Rothermere-ről 
készült virtuóz portréival szerepel, 
Szinnyei-Merse Pál legjobb időből 
(1873) való «Padon ülő nő»-je jobban 
jellemzi a mestert, mint késői képeinek 
bármelyike. Értékes gyarapodás Fe-
renczy Károly hatalmas vászna, Csók 
István színes csendélete, Rippl-Rónai 
kétfigurás pompás képe amely e nagy 
mesternél aránylag ritka olaj képek 
közé tartozik, a legújabbak közül Egry 
József, Erőnyi István és Bernáth 
Aurél egy-egy alkotása. Különösen a 
legutóbbi, mely bársonyos tónusaival, 
végtelenül gazdag reflexeivel méltán 
képviseli fiataljainkat. A magyar szob-
rok közül kiemelkedik Fémes-Beck 
Vilmos, Pátray Pál és Bokros Dezső 
egy-egy szobra, míg az újabb külföldi 
plasztikát Charles Despian «Női kép-
más»-a s a belga George Minne két 
szobra teszi megközelíthetővé. Vala-
mennyi kitűnő a maga nemében. 

A legújabb külföldi festészetből 
Suvis de Chavannes monumentális 
Magdolnája s egy jellegzetes Eugéne 
Carriere-kép nyujt izelítőt, különösen 
az előbbit tartjuk hézagpótlónak, sőt 
annál is többnek, tekintve, hogy a 
nagy modern freskófestő alig festett 
táblaképeket. A modern francia képek 
fantasztikus árai, sajnos, megakadá-
lyozzák a múzeumot abban, hogy e 
téren bizony szegényes kollekcióját 
kiegészítse. Renoir, Degas és Van Gogh 
egy-egy jellegzetes alkotásának hiá-
nyát nagyon érzi a múzeum, hogy csak 
a főbekket említsük. Remélhető azon-
ban, hogy a réseket sikerül betömni, 
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mert az új szerzemények kiállítása 
mutatja, hogy a vezetőség mindent 
megtett, amit e nehéz időkben meg-
tehetett. 

* 

Idegen, távoli, sejtelmes világba ve-
zet a Nemzeti Szalon új kiállítása, 
mely Japán élő reprezentatív művésze-
tét mutatja be. (Japán kétségtelenül 
távol fekszik a mi hazánktól — írja 
Felvinczi Takács Zoltán dr., a kitűnő 
katalógus szerkesztője — ne feledjük 
azonban, hogy e harcias nép, mely a 
szigetország sajátos jellegét és világ-
hatalmát megteremtette, eredetileg 
ahhoz az északázsiai művelődési kör-
höz tartozott, melyből a másik oldalon 
a húnok és magyarok szakadtak ki, 
hogy legnyugatibb ágai legyenek annak 
az uralaltáji nép- és nyelvcsaládnak, 
melynek a japániak legkeletibb tagjai». 
Tegyük hozzá, hogy a rokonság, ami 
a művészetet illeti, évszázadok alatt 
elmosódott, de a japán művészet jel-
legzetességei, éppen az oly ritkán ide-
kerülő anyag miatt, nagy érdeklődésre 
tarthatnak számot. 

A legújabb japán művészetről min-
denki azt hinné, hogy a repülőgépek s 
a rádió óriási közlekedési vívmányai-
nak hatása alatt Európával közeli kap-
csolatba került. Ez pedig nem áll. 
Noha témailag itt-ott feltűnik egy-egy 
európai motívum (pl. egy-egy európai 
ember arca a képeken), megmaradt 
ízig-vérig nemzeti jellegűnek. Nem a 
szépet keresi, hanem a jellegzetessé-
get, nem komponál a nyugati művé-
szet értelmében, hanem a dekoratív 
aszimmetriára fekteti a fősúlyt. A ja-
pán kép ma sem kép, hanem grafika s 
keret nélkül függ, két léc között. 
A kínai művészet rendkívül erős és 
többnyire groteszk stilizálásaival 
szemben bizonyos fanyar érzelmesség 
jellemzi az alkotásokat. Európai szem-
nek mindenekelőtt a hallatlan, szinte 
légies finomság tűnik fel, amely sok-
szor már egy a túlfinomultsággal. 
A mai japán művészet nem méltatlan 

folytatója Ittamaro, Sharaku és Ho-
kuzzai művészetének, ha a stílusvál-
tozásokat nem is érezzük oly hamar 
felismerhetőknek, mint az európai mű-
vészetben. Ennek azonban a szem 
iskolázatlansága, az élmény szokat-
lansága lehet az oka, nem az, hogy 
művészetük konzervatív jellegű. 

* 

A Művészeti Múzeumok Barátainak 
egyesülete magyar művészképmásokat 
állított ki a Szépművészeti Múzeum-
ban. E kicsiny, három-négy teremben 
elhelyezett gyüjtemény nemcsak ön-
arcképeket mutat be, hanem festők 
képeit szobrászokról, festőkről és épí-
tészekről, ezenkívül néhány szobrot is. 
Mányoki Ádámtól Rippl-Rónai Józse-
fig három évszázad művészképmásai-
nak java került együvé, oly gazdag 
sorban, hogy részletes méltatásuk 
szinte lehetetlenség. Néhány különö-
sen értékes vagy érdekes vászon emlí-
téséről azonban nem mondhatunk le. 
Ilyen például Balassa Ferenc 1820-ban 
készült finom, szinte angolos hangu-
latú önarcképe, Hóra János Alajosnak 
Szentpétery Józsefről, a biedermeier-
kori pesti ötvösök eme legnagyobbi-
káról készült kissé száraz, tárgyilagos 
portréja, a Pestre vetődött s itt festő-
iskolát alapított olasz Giacomo Maras-
toni önarcképe vagy Borsos József 
hatalmas képe, mely Zitterbarth Já-
nos építészt ábrázolja. Borsos kép-
mása is szerepel a kiállításon, az osz-
trák August Rettenkofen örökítette 
meg műtermében. 

Székely Bertalan és Ferenczy Ká-
roly önarcképei régen ismert és mél-
tatott értékei a magyar pikturának. 
Meglepetés Nemes Elzának (e mű-
vésznév alatt gróf Nemes Nándorné, 
Ransonnet Eliza bárónő rejtőzött) halk 
finom önportréja. Hollósy Simon öreg-
kori önarcképe modern, bátor szín-
akkordjaival bízvást megérdemelné, 
hogy a múzeumba kerüljön. Rippl-
Rónai vörössapkás önarcképén kívül 
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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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