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Kiállítások. Az Ernst-Muzeum cso-

portkiállításának főerőssége Feszty 
Masa kollekciója. A művész örö-
költe nagy nevű apja tehetségét, de 
az erős egyéniségének sajátos eszkö-
zeivel jut érvényre. Nem saját ja 
ugyanis a nagy kompoziciók iránti 
hajlam, az akt is inkább csak a ta-
nulmányozás szempontjából érdekli; 
főként a portré-festést műveli s eb-
ben a női nemnek a belső érzések 
iránti fogékonyságát követve, a lel-
kületet, a jellemet igyekszik híven 
visszaadni. Eszköze a tónus. Min-
dent azzal fejez ki, anélkül, hogy a 
forma ellaposodnék vagy jellegét 
vesztené. Nem tökéletes rajzoló, de 
festői érzéssel alkalmazott finom 
színárnyalatai pompásan éreztetik a 
formát a maga teljességében. De 
gondosan válogatott színei nemcsak 
kolorisztikus kiválóságát bizonyít-
ják, hanem az ábrázolt fej hangula-
tát, jellemét is hangsúlyozzák. Leg-
jobb alkotása a vörösses-barna színre 
hangolt, „Anyám" című vászna, mely 
a csendes, nyugodt fájdalmat sugá-
rozza halkan, szívhez szólóan. Gon-
dosan vászonra rögzített, az ember 
lelkivilágát pompásan kifejező képei 
még Kallós Ede ós Zübej Hamid 
bej arcképe. „Sárga ruhás nő"-je is 
igen hangulatos. 

Az újabb festői irányzatok köve-
tője a kiállítás két férfi tagja: Patkó 
István és Aba-Novák Vilmos. Mű-
vészetük szakított már a modern 
iskolának a természettől elvonat-
kozó felfogásával és alapot a ter-
mészetből merítik. Sőt az újabb ke-
letű, nyugtalan vonalvezetést és a 
kompozició szétforgácsoló törekvését 
is elvetik és helyette nyugodtságot, 
tömörséget és kiegyensúlyozottságot 
visznek alkotásaikba. Alakjaik vas-
kosabbak, darabosak, hogy ezáltal is 
zárkózottságot és súlyt éreztessenek. 
Festői kifejezésmódjukat még nem 
találták meg: ecsetkezelésük főként 
modorosságban merül ki. Patkó leg-
kifejezőbb alkotása a „Tükörbe néző 
nő". Grafikája bár érvényre juttatja 
nem mindennapos tehetségét, modo-
ros. 

Aba-Novák a nagyobb kompozi-
ciókban érdemel különös figyelmet, 
jóllehet festőstílusa gyakran rontja 
jól megoldott kompozicióhatását és 
szorítja háttérbe a jó természetmeg-
figyelést. Míg akvarell-fejei tömörek, 
egységesek, olaj képei említett sajá-
tos formanyelvük miatt széthullok 

(„Gyermekét fürdető nő"). Művészi 
felfogása a tömör, nagy formákba 
összefoglalt „Tájkép"-én érvényesül 
a legteljesebben. Grafikájában sok 
az egyéniség és eredetiség („Női 
tanulmányfej"). 

* 

Az Országos Magyar Képzőművé-
szeti Társulat őszi tárlatán Kárpáthy 
Jenő, Komáromi Kacz Endre és 
felesége, meg Szüle Péter nagyobb 
kollekcióval vesznek részt. 

Kárpáthy változatos, nagy kész-
séggel megfestett tájképei ellenére 
is csak a ködös, sejtelmesen csillogó 
és ezer színben hömpölygő Duna 
legnagyobb mestere marad; ennek a 
témának a leghivatottabb tolmá-
csolója (pl. „Reggeli csend a Dunán" 
című képén). Bőséges színskálája ki-
fejezővé, elevenné teszi bármely 
vásznát, de legszebben a kacagó nap 
fényáradatában, buja színekben 
pompázó „Sorento"-ját. 

K. Kacz Endre raffinált színhatá-
saival, a fény meg az árnyék játé-
kának gondos igénybevételével és el-
mélyedőn megválogatott témáival 
művészetének legjavát adja inté-
rieur képeiben (így a nagyon finom 
,,Műterem-sarok"-ban). K. Kacz End-
réné a magyar akvarell-festők egyik 
legjelesebbike. Kiváló festői érte-
lemmel kivitt üde, lendületes képein 
azonban ront olykor a technika ke-
ménysége, csiszolatlansága, így pl. 
„Emlékezés egy októberi napra" 
virágszirmain. Pompás azonban 
„Pünkösd reggel"-je. Gyermek-soro-
zata, noha rajz tekintetében kifogá-
solható, kedves. 

Szüle Péter azon képeiben, melyek-
ben kellőleg elmerült, melyek meg-
alkotására több gondot fordított, 
egy kiforrott, öntudatos művész 
minden megnyilvánulása látszik: jó 
rajz, finom tónus és helyesen meg-
figyelt forma. Kár, hogy kiállított 
képei nem mind gondos munka 
szüleményei. „Édes anyám", „Anyám 
elgondolkozik a kertben" és a „Vára-
kozó öreg" jól megfogott feje: leg-
jobb alkotásai. 

Spányik Kornél nagyobb szabású 
kompoziciós vászna, a „Jelenet Szent 
Erzsébet életéből", gondos felépítésé-
vel, kifogástalanul megmintázott 
alakjaival, helyesen alkalmazott szí-
neivel és kifejezésteljes mozgalmas-
ságával a művész hivatottságáról 
tanuskodik. 
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A tájképeik közül kiválnak: Ma-

koldy József szellős, levegős „Vác 
és a szentendrei sziget"-e és Várady 
Gyula „Balaton" című képe. 

Győrfi István „Csendélete" (sötét 
háttérben álló üres ugorkás üvegek) 
sok remélnivalóval kecsegtet. 

A kiállítás legművészibb értékű 
darabja Karlowszky Bertalan mes-
teri ecsetkezeléssel, tüzetes ter-
mészetmegfigyeléssel, igen jó for-
mákba összefoglalt két arcképe. Kar-
lowszky művészetének — a nemes 
hagyományokon nyugvó, lelkiisme-
retes, bravuros eszközöket használó, 
becsületes arcképfestésnek — leg-
szebb darabjai közül valók József 
főherceg és gróf Cziráky Antal ké-
pei, habár ez utóbbi szokatlanul me-
rész beállítása — majdnem teljes 
profilba fordult ülő alak — a képnek 
túlmozgalmas, nyugtalan jelleget ád. 
Értékes művészi alkotás még Ud-
vary Pál „Lovaglás előtt"-je is a 
maga lágyan összefolyó színeivel, s 
széles ecsetkezeléssel megmintázott 
formáival. 

Az akvarellisták közül kitűnik 
Szegedi Kovács Ágoston mesterien 
odavetett női képmása. 

Biczó András áttekinthető, moz-
galmas mese-illusztrációja méltán 
említést érdemel. 

A szobrászati rész jelentéktelen, 
Maugsch Gyula „Jeges medvé"-jén 
kívül említésre mi sem érdemes. 

* 

A Nemzeti Szalon csoportkiállítá-
sán öt festő és egy szobrász szerepel. 

Károly Andor festő a ragyogó 
színskála technikusa. Erőssége: sok 
és változatos szín, könnyed, a mély-
ségekkel alig törődő ecsetkezelés: csak 
olasztárgyú képein jut természet-
szerűleg kifejezésre („Nápolyi hal-
piac", „Casa Rosa" és „Ponte Rialto 
Velencében"), míg más képein nem 
a téma ragadja meg figyelmünket. 
Műve néha csupa manirizmus, oly-
annyira, hogy egyes képei hamisak-
nak tetszenek nekünk; pl. a „Nyu-
gati pályaudvar a Ferdinánd-hídról" 
a maga valószínütlen színeivel. 

Ecsettechnikája tagadhatatlanul ér-
dekes. Mészöly Munkás Bélának 
mind olajképei, mind pasztelljei több-
nyire levegőtlenek és túlhidegek. 
Valódi elmerüléssel készült kifeje-
zésteljes „Filozopter"-e és „Nyári 
kép" című pasztellje. 

Miskolczy Ferenc min t festő és 
grafikus mutatkozik be. Mint festő 
azt a benyomást gyakorolja reánk, 
hogy a népiességet, magyarosságot 
a rikító színek tarkaságában látja, 
holott a népi viselet sz índús moti-
vuma nem feltétlenül a tiszta alap-
színek szemkápráztató egyvelegében 
jelentkezik; példának okáér t Glatz 
Gyula remek népi a l a k j a i n a leg-
tarkább színek szerves egységbe 
egyesülnek egy kiváló művész látá-
sán át. „Öcsény jegyzője" című pasz-
telljét tar t juk legsikerültebb munká-
jának. Rézkarcaiban sok az ékítmé-
nyes hajlam. 

Csépainé Hindi Szabó Katalin a 
legjobb úton halad, hogy egyénisége 
megtalálja a neki megfelelő kifeje-
zési módot. Jelenleg c s a k arcképei-
ben („Anyám", „Önarckép", „Bre-
tagnei parasztleány") ny i lvánu l meg 
teljes egészben tehetsége tudásával, 
de úgy látjuk, fokozatosan halad. 

S. Grósz Mária tehetsége egyelőre 
szintén csak por t réban („Ányám 
arcképe". „O. G. úr arcképe") nyil-
vánul. Tudása még egynémely ki-
egészítésre vár. 

Zádory Oszkár szobrász nagy te-
hetségű művész, a lapos felkészült-
séggel is rendelkezik. Min t Rodin 
tanítványa, előszeretettel mintázza 
a mozgó izomzatú a k t o t . De törek-
vése gyakran modorossá lesz. Hu-
mor csillan elő m u n k á i b ó l ; de néha 
erőszakoltan. Olykor tú l ságosan ön-
tudatos („Faunok". „Angyal" ) . Ked-
venc alkotó területe a k e r á m i a , a kis 
plasztika és az a lka lmazot t szobrá-
szat. Mindenikben e r ő v e l párosult 
elegáncia jellemzi. „ F ü r d ő után" 
című aktja (kerámia) monumentál is . 
Kerámiáiban sok a l e n d ü l e t és hév. 

Székely Miklós. 
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