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A Balassa Bálint Társaságnak a gimnáziumban le-
folyt bemutatkozója alkalmából nyílt meg a társa-
ság művésztagjainak kiállítása is a Legényegylet
nagytermében a közönség igen szép érdeklődése
mellett.
A nagyterem hatalmas tárlatfalakkal felszerelten ily
kiállítás céljaira is kiválóan alkalmasnak bizonyult.
A tárlat fő vonzóereje minden bizonnyal Jaschik Ál-
mosnak, a Társaság tb. tagjának gyönyörű illuszt-
rációgyűjteménye. A monumentális hatású Nóé
bárkája mellett az Ottó király részére készült törté-
nelmi képeskönyv remek precizitással kidolgozott
képei és más színes könyvillusztrációk hosszú ideig
nem engedik tovább a látogatót. Minden kép tele
gondolattal. A kitűnő beállítás és a páratlan szere-
tettel megrajzolt apró részletek a szakértőket is bá-
mulatra ragadják.
Einczinger Ferencnek, a Társaság alelnökének tíz
képe a legmodernebb irányokkal való kísérletezés
egy egészséges ízlésű amatőr ecsetjével. Képei
mutatják, hogy Esztergom az expresszionisták ré-
szére is bőven ad témát, jóllehet maga a művész
is csak jól sikerült próbálkozásnak tekinti ezirányú
munkáit.
Bayer Ágostonnak a város részére készített jellemző
Csernoch portréján kívül finom, hangulatos velencei
akvarelljei és több szép esztergomi képe a kiállítás
igazi művészi értékei. Keplingerné Bach Gizella íz-
léses beállítású naturalisztikus csendéletei, Maksay
Nelly nagyon finom rézkarcai, Hessky Iván tatai
gimnáziumi tanár levegős akvarelljei, amelyeket

a budapesti Képzőművészeti Társulat is több ízben
kitüntetett, Hidegh Béla naturalisztikus esztergomi
és hernádmenti tájképei minden látogató teljes el-
ismerését érdemlik ki.
Nyergesi János, Kernstock Károlynak nyergesújfalusi
származású tehetséges tanítványa, mesterének
modorában több igen sikerült portrét és tájképet
mutatott be, amelyek méltó feltűnést keltettek.
A modern művészifjúság erőteljes képviselői Ma-
gyarász Imre, Pirchala Imre és ifj. Vitál István most
kiállított képeikkel a művészetben való elmélyülés-
ről és feladataik komoly átértéséről tesznek örven-
detes tanúbizonyságot.
Vitéz Holló Kornél néhány szép esztergomi natura-
lisztikus képe mellett főleg szobraival keltett osz-
tatlan figyelmet. A lélekábrázolás ezekben kiválóan
sikerült.
Végére hagytuk Hellebrand Béla újabb ötvösműveit,
amelyek ízléses elhelyezéssel vitrinben voltak kiál-
lítva. Egy szimbolikus képekkel kidolgozott modern
ezüstkehely, több erővel teljes kép, főleg vallásos
témakörben, a modern ötvöstechnika remekei. Itt
láthattuk híres ezüst esztergomi pecsétjét is, mely
a szentévi római magyar kiállításon is szerepelt.
A kiállítás kedd esti bezárása alkalmával minden
érdeklődő őszinte sajnálatára Jaschik Álmos elő-
adása a váratlanul közbejött akadályok miatt elma-
radt. A képsorsolást azonban megejtették, melynek
eredményét legközelebb hozzuk.

(Esztergom, 1926. december 15.)
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