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Kernstok Károly és felesége a nyergesi kertben

Kernstok Károly: Czóbel Béla képmása, 1907 Kernstok Károly: Önarckép fehér kalappal, 1901
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„…A község az esztergomi prímások birtoka. Kerns-
tok idejében majd két és fél ezer lakosa volt, akik
közül a tehetősebbek a XVIII. század első negye-
dében ide telepített németek leszármazottai voltak.
De az iparfejlődés nyomait is magán viselte, kő-
szénbánya működött a községben, cementgyár és
téglagyár, s Hatschek Lajos eternitgyára is sok em-
bernek adott kenyeret.
Kernstok Károly részt vett a község életében, s ha-
marosan a községi képviselőtestület tagja lett, majd
1910-ben Lederberger Pál és Hartmann Péter mellett
a nyergesújfalui kerületből Esztergom vármegye tör-
vényhatósági bizottságának tagjai közé választották.
Ha Nyergesújfalun volt, elment a képviselőtestület
üléseire, ugyanígy a vármegyei törvényhatósági bi-
zottság üléseire is…
A községi képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvei
a benne tárgyalt ügyeknél fogva politikai állásfog-
lalását, véleményét nem tükrözik, nem is tükrözhe-
tik. De hogy nem közömbösen ülte végig ezeket
a gyűléseket, jól bizonyítja tíz, 1915. október 15-én
Esztergomban, a városháza nagytermében tartott
vármegyei törvényhatósági bizottsági rendes őszi
közgyűlés szenzációja, a korban szokatlan napirend
előtti felszólalás, amely nem az uralkodó, vagy az

uralkodó család valamely tagjának névnapját kö-
szöntötte, hanem a munkásság élelmiszerellátásá-
nak kérdését feszegette. A közgyűlés jegyzőkönyve
a felszólalással kapcsolatban a következőket rögzí-
tette: „Ezekután Kernstok Károly kér szót és kérdést
intéz az alispánhoz, hogy van-e tudomása arról,
hogy különösen az ipari munkával foglalkozó esz-
tergomi járásbeli lakosok nagy liszthiányban szen-
vednek. Dr. Perényi Kálmán csodálkozását fejezi ki,
hogy liszthiány lehet, akkor midőn megfelelő liszt-
mennyiségről gondoskodva van. Ha mégis ilyen
eset előfordul, annak egyedüli oka a községi veze-
tőség, ki annak idejében utasíttatott a lisztszükséglet
összeírása és bejelentésére. Különben köszönetet
mond Kernstok Károlynak, hogy erre figyelmét fel-
hívta és kijelenti, hogy az ecsetelt lisztmizéria meg-
szüntetése iránt intézkedni fog. Úgy Kernstok Károly,
mint a közgyűlés az alispán válaszát tudomásul
veszi.” Három év múlva ott fog ülni ismét Kernstok
Károly, amikor a fegyelmileg eltávolított alispán he-
lyébe (gabonával és liszttel való nagybani vissza-
élés) új alispánt választ a  törvényhatósági
bizottság…”

(Új Forrás, 1976(1)77–88.)

Ortutay András

KERNSTOK  KÁROLY  POL I T I KA I  SZEREPE  
NYERGESÚ J FA LUN  1918–19 -BEN

( R É S Z L E T )

Dévényi Iván

A  NYERGESÚ J FA LU I  KERNSTOK-V I L LA
É LETÉBŐL

Lapunk olvasói már olvashattak két kiváló festőmű-
vészünknek, Kernstok Károlynak és Derkovits Gyulá-
nak nyergesújfalui munkásságáról. A század elején
irodalmi és szellemi életünk számos kiválósága
megfordult Kernstok vendégeként Nyergesújfalun.

Több kiváló idősebb képzőművészünkhöz és mű-
vészettörténészünkhöz az elmúlt hetekben levelet
írtam, hogy visszaemlékezéseikkel segítsenek
Kernstok Károly tevékenységének, életének minél
alaposabb megismeréséhez, és a Nyergesújfalun
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A Kernstok-villa Nyergesújfalun, 2012

Kernstok Károly Nyergesújfalun

működő művésztelep jelentőségének felmérésé-
hez. A kapott válaszlevelek nagyon érdekes adato-
kat, emlékeket tartalmaznak.
Nyolcvanöt éves Kossuth-díjas szobrászművé-
szünk, Vedres Márk ezt írja levelében: „Kernstok Ká-
roly testvéri barátom volt. Nyergesújfalui villájában
gyakran voltam lakóvendége a század első évei-
ben. Bejáratosak voltak hozzá a falu pékje, az
orvos, földművesek, bányászok. Közéleti emberek-
kel vagy művészekkel én nem találkoztam nála.”
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Vedres Márk levele azt bizonyítja, bogy Kernstok
érintkezett munkásokkal és parasztokkal is, érdek-
lődött az életük iránt.
Lyka Károly nyolcvanhét esztendős Kossuth-díjas
művészettörténészünk a következőképpen írta le
nyergesi látogatását: „Stoki (így becéztük Kernsto-
kot) megtudta, hogy Esztergomban időzöm, s meg-
hívott Nyergesre. Meglátogattam Kosztolányi Kann
Gyula festő, közös barátunk társaságában. Megmu-
tatta újabb munkáit, amelyek közül főképpen tollal
rajzolt férfiaktjai tetszettek nekem. Ez a párórás lá-
togatás az 1910 körüli évek valamelyikén esett.”
Márffy Ödön, Kossuth-díjas festőművészünk – aki
immár életének 78. esztendejében jár – többek kö-
zött ezt írja: „Kernstok Károllyal 1906-ban ismerked-
tem meg. Párizsból hazajövet, kollektív kiállítást
rendeztem Gulácsy Lajossal egy műkereskedésben.
Kernstok eljött a kiállításomra, megtetszettek neki
a dolgaim és attól fogva hosszú, meghitt barátság
fejlődött ki közöttünk, amely haláláig tartott. Nyerges -
újfalura először 1908-ban vagy 1909-ben kerültem
– az évszámokra pontosan nem emlékszem, hiszen
olyan régen volt. A nyarat ezután éveken át rend-
szeresen Nyergesen töltöttem. Czóbel Béla festőmű-
vész előttem járt Nyergesújfalun. Vaszary János,
Szőnyi István és Bor Pál festőművészek jártak ott
egy ízben, de ők nem kapcsolódtak szorosabban

körünkhöz. Ady Endre is járt egy ízben Nyergesen,
egy napot töltött ott. Én akkor nem voltam jelen.
Hallomásból tudom, hogy Kernstok egy nyergesi
szőlősgazda borospincéjébe vitte Adyt, akinek az-
után hamar megártott a sok ital. Ady Endre halála
után özvegyét, Boncza Bertát, akit Ady verseiben
Csinszkának nevezett, feleségül vettem. Csinszkával
együtt egy ízben Esztergomban jártunk, megláto-
gattuk Babits Mihályékat. Jó néhány nyarat töltöttem
Nyergesújfalun, és sokat voltam együtt Kernstokkal.
Kernstok nemcsak mint művész volt jelentékeny,
hanem rendkívüli intelligenciájú ember is volt, szé-
leskörű tudással. Napközben ritkán láttuk egymást,
külön-külön dolgoztunk. Estefelé találkoztunk, ekkor
sokat beszélgettünk, és nagy sétákat tettünk
a Duna partján. Élvezetes órák voltak ezek, mert
sokoldalú érdeklődés volt Kernstokban az élet min-
den megnyilvánulása iránt. Festők között ritka volt
az ilyen egyetemes műveltségű ember. Talán csak
zenei érdeklődése nem volt. A társadalmi problé-
mák és a politika iránt mindig érdeklődött.”
A megkezdett kutatómunkát folytatni kell. A század ele-
jén a modern magyar képzőművészet egyik központja
Nyergesújfalun volt. Művészettörténészeink eddig Nyer-
gesújfalu szerepével nem – vagy alig – foglalkoztak.

(Komárom Megyei Dolgozók Lapja, 1956. február 8.)

A Kernstok-villa
Nyergesújfalun, 2012
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Kernstok Károly portréja

Kernstok-füzetek 1–3., 1993–1997–2000
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Fél századdal ezelőtt a budapesti társasélet azon
köreiben, amelyekről ismeretes volt, hogy élénken
érdeklődnek minden művészeti újság iránt, szájról
szájra járt a hír, hogy a Könyves Kálmán kiállítási
szalonjában nemsokára megnyílik egy soha nem
látott modern kiállítás, „Nyolcak” névvel, mert a ki-
állításon a fiatal művészgárda nyolc tagja mutatja
be legújabb sütetű alkotásait. A bennfentesek azt
is tudták, hogy a fiatalság jó része még nem érte
el a harmincadik életévét; csupa eget ostromló ifjú.
akik a jövő zenéjét „muzsikálják” ecsetjükkel. Köz-
tudomású lett az is, hogy a sok kisebb-nagyobb
kép között látható lesz egy igen nagy is, ennek
a címe Lovasok a víz partján, a „Nyolcak” vezére,
a fiatalok legidősebbje, a 38 éves Kernstok Károly
festette. Ennek a névnek említésére felfigyeltek az
érdeklődők. Mert a „Nyolcak” szereplői közt egye-
lőre csak ennek a névnek volt Budapesten bizo-
nyos fémjelzése 1911-ben, a kiállítás idejében.
Mégpedig nemcsak művészek és műbarátok közt,
hanem sokkal szélesebb körben is, amelyet rövid
idő alatt tudott maga köré teremteni Kernstok. Egy-
részt kedvvel látogatta az asszonyok zsúrjait, ame-
lyeken ő volt a „szőke dalia”, aki kedvességével
elbájolta a „kis pletykás összejövetelek” résztvevőit.
Másrészt kapcsolata volt a Nyugat folyóirat radikális
munkatársaival; továbbá ott volt a budapesti ifjabb
szociológus gárda értekezletein is, amelyeken mint
a radikalizmus lelkes híve tűnt ki és szerzett bizo-
nyos hírt ebben a körben szónoklataival. Ezt a mű-
ködését megtoldotta a nemzetközi kiállításokon
ez idő szerint gyakran felbukkanó motívumnak, az
agitátornak megfestésével. Ily című korai képét (Agi-
tátor a gyár kantinjában) 1897-ben meg is vásárolta
a kormány. A szépen komponált kép megfestése
olyan, mint a kor jobb átlagának festése. Nem
csoda, hogy hiányzott belőle az eredetiség jegye,
hiszen akkor még csak 24 éves volt.
Ilyen volt fővárosi élete, az az időszak, amikor a mű-
hely négy fala közt az élettől jól elzárva arcképek

vagy fizetett modellek festésével élt hivatásának. Így
születtek azok a képmások és modell-képek, ame-
lyek a Műcsarnokban jelentékeny díjakat is hoztak
Kernstoknak. Ilyen volt az a két szép arcképe, ame-
lyek 1898-ban és 1900-ban a Ráth-díjat, illetve
a Műbarátok ösztöndíját nyerték el. Ilyen siker ko-
szorúzta 1904-ben a Három modell című képét is.
amely a Rudics-díjat nyerte.
Ez volt ezekben a téli hónapokban a fiatal művész
élete. Körülbelül ezek voltak a budapesti telelése
idején termett legfontosabb képei. Nyáron azonban
megváltozott minden. Elmaradtak a zsúrok, elma-
radtak a szociológiai eszmecserék, elmaradt az
a festészet is, amelyet a műhely négy fala zárt el
a természettől. Kernstok családostul Dömösre, ké-
sőbb Nyergesújfaluba költözött. Ott volt egy öröklött
birtoka, tíz holdnyi szőlőskert, régi kőkerítéssel kö-
rülvéve és egy olyan présházzal, amely egyben ké-
nyelmes lakóhelyül is szolgált. Ez a szőlőskert,
amely a hírneves neszmélyi borvidékhez tartozott,
bizonyos szerephez is jutott Kernstok életében: föl-
mentette őt attól, hogy a piac számára dolgozzék,
hogy a közönség vásárló kedvétől függjön.
Egyelőre itt folytatta festő-munkáját a szabad ég
alatt, ahol egészen más problémák várnak megol-
dásra, mint a világtól elzárt műhelyben. A formák
rendjének itt más a jelentősége, a megvilágítás új,
zárt helyen nem ösmert hatásai, a természeti
adottságok, a végtelenbe vesző környezet, a színek
reflexei, az árnyékok átlátszósága és sok más elem
messze eltér a zárt műhely viszonyaitól. Új témák,
az alakítás eltérő lehetőségei bőven kínálkoznak
a szabadban festő művésznek. Ezek a különbsé-
gek meg is látszanak Kernstok szabadban festett
új művein, amelyek körülbelül ugyanazon években
készültek, mint utóbb említett képei.
Ilyen művei közé tartozik két olyan kép is, ame-
lyek a nép életéből vették tárgyukat és a szabad
ég alatt készültek: a Vasárnap délután című, ame-
lyen egy parasztpár álldogál a kertben a heti

Lyka Károly

KERNSTOK  KÁROLY  EMLÉKEZETE



P O R T R É G A L É R I A  •  K E R N STO K  K Á RO LY15 4

Kernstok Károly: Lovasok a vízparton, 1910

Kernstok Károly: A Schiffer-villa üvegablakának terve, 1912
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munka után tétlenül, pihenve (1900) és a Szilva-
szedők ugyancsak kerti jelenete, két szorgalma-
san szedegető menyecskével, erős napsütésben
(1901). A hozzáértők a két képről leolvashatták,
hogy Kernstok az élő életnek e jeleneteit azzal az
odaadó elmélyedéssel festette, amelyhez kezdő
korában Hollósy Simon szoktatta müncheni isko-
lájában. Ezek az emberek, a kerti környezet, a ve-
rőfény játéka az egyik képen, a szétszórt fény
egyenletes hatása a másikon, a plasztikai formák
szerepének elejtése, inkább a benyomást rögzítő
előadás és rendkívül finom megfigyelése a való-
ságnak: megannyi gyümölcse a közvetlen szem-
léletnek.
Mesterünk egész eddigi munkássága bő elisme-
résre talált a műbarátok körében. A kritika feltétlenül
és szinte egyértelműen melléje állt és felismerve
nem közönséges tehetségét, buzgón értékelte
munkáit, igyekezett feléje fordítani a közönség fi-
gyelmét. Kernstok maga is azon volt, hogy stílusát
mentül biztosabb alapokra építse és ezért egy
időre Párizsba utazott, a modern művészeti moz-
galmak termékeny hazájába.
1907-ben jött vissza. Első gondja volt a Lovasok
a víz partján gondos előkészítése. Mély elmerülés-
sel és becsvággyal dolgozott a terjedelmes képen.
1911-ben végre kiállíthatta a „Nyolcak” művészcso-
port kiállításának keretében.
A kiállítás első napján természetesen Kernstok nagy
képe elé torlódott az érdeklődők, vagy inkább a kí-
váncsiak serege, hisz már látatlanban is oly sok vita
folyt a képről, különleges témájáról és meglepően
sajátszerű feldolgozásáról. A kép témájáról annak
idején a következőket jegyeztük fel magunknak:
„Meztelen férfiaknak egy sora tevékenykedik lovai
körül egy víz partján. Ezek az aktok ebben a for-
mában nem láthatók a valóságban; egy kieszelt
rendszer értelmében vannak átstilizálva: lapos ko-
ponya, vastag nyak, széles vállak, keskeny derék,
cingár lábak, valamennyi körülbelül egyforma.
A bőrük színe is egy átlagosított szín. Távol minden
részletezéstől, mindebből csak a fő formák jelen-
nek meg, fénynek, árnyéknak nincs szerepe, a szí-
nek skálája nagyon egyszerű, lefokozott, a kép
együttes hatása nyugodalmas.”

A kép legtöbb nézője tanácstalanul állt az új, soha
nem látott felfogású és merész alakítású festmény
előtt, amely minden részében tagadása Kernstok
eddig festett műveinek. Hiányzik itt a természet
közvetlen szemlélete, az alakok önkéntelen, ma-
gától értetődő kiállása, mozdulataik egyszerű ter-
mészetessége, a színskála jellegzetessége, hiányzik
minden, ami eddig műveit jellemezte.
Kernstok nem is titkolta, hogy a valóságot, a termé-
szetet most már csupán nyersanyagnak tekinti,
amelyet csak úgy érdemes felhasználni, hogy az
ember „átértelmezi”. Innen az új kép minden alak-
jának stilizált alakítása, a formák erős tömörítése,
rendkívüli egyszerűsítése, az alakok egyformasága,
minden egyéni vonás elejtése, ami annyira eltér
a mindennapi szemlélettől, a természettől. Mert
a művésznek új álláspontja szerint a valóság fes-
tése már unottá vált és elvesztette kifejező erejét.

Kernstok barátai, akik bíztak tehetségében, el is fo-
gadták ezt a magyarázatot. Egyesek átmeneti állo-
másnak tekintették egy jövendő új stílus felé,
másokat inkább az kezdte érdekelni, bogy miféle
erők terelték Kernstokot e felé az új, Budapesten
nem sok sikert ígérő állásfoglalás felé, amely olyan
hirtelenül jött és olyan nagy törést jelent a művész
pályáján minden előzmény nélkül.
Ezt az „új stílust” párizsi tartózkodásakor szerezte
mesterünk. Ott éppen akkor a leghevesebben forrt
a művészet boszorkánykonyhájában mindenféle
stíluskísérlet egyvelege. Ekkor alakult a modern mű-
vészeknek az a csoportja, amelyet a „Fauves” (ejtsd:
főve [vadak]) csoportjának neveztek el, mert hadat
üzent minden eddigi stílusnak, amely közvetlenül
a valóság szemléletén alapult. A forradalmárok közé
tartozott az ifjú Franciaország legkitűnőbb fiatal
mestere, Henri Matisse is. A magyar jövevény a stí-
lusok e kavarodásában szenvedélyes érdeklődéssel
igyekezett minden értékesíthetőt elsajátítani. Első-
sorban Matisse ragadta meg rendkívüli erővel. És
ha nem is sajátíthatta el a gall mester elmésségét
és ecsetjének könnyed járását, sokat vett át tőle is,
a több stílus-újítóktól is. Elfeledte régi mesterének,
Hollósy Simonnak azt a tanítását, amelyet oly gyak-
ran szeretett növendékeinek lelkére kötni: „úgy kell
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mindent rajzolnod és festened, ahogy magad látod
és érzed, nem ahogy más látja”.
A kritika továbbra is Kernstok mellé állt. Folytatta
buzdító munkásságát és lassanként a laikusok kö-
rében is érdeklődést tudott kelteni az új kötött és
szigorú stílus iránt. Így történt, hogy Debrecen ta-
nácsa üvegfestmények kartonjait kérte művészünk-
től. Ezeken az üvegfestmények számára készült
kartonokon a szigorú vonalrendszer, a formák egy-
szerűsítése és összevonása magától értetődőnek
látszott, mert ezt az üvegfestészet stílusos techni-
kája megkövetelte, vagy magától értetődővé, meg-
okolttá tette.
1914-ben kitört a világháború, vele kezdődött Kerns-
tok művészi pályájának legválságosabb korszaka.
Nem rögtön, mert eleinte még dolgozott nyerges -
újfalusi birtokán, ahol nagy szorgalommal festett
alakos- és tájképeket, főként a Duna partjáról. Eze-
ken bizonyos közeledés tapasztalható a természet
elfogulatlanabb szemlélete felé. 1917-ben, a fővá-
rosban nagy kiállításon mutatta be műveit, ame-
lyekről a katalógus előszavában azt írta, hogy
ezeknek stílusa bizonyos „tisztulási folyamat” ered-
ménye.
De az embereknek a hosszú háború által kikezdett
idegei nem voltak alkalmasak ilyen esztétikai kér-
dések megoldására, Kernstok tehát követte két ba-
rátjának: Vedres Márknak és Medgyesy Ferencnek
a példáját, hogy kész díjtalanul oktatni rajzolásra,
festészetre az ifjúságot.
Ez az új elfoglaltság véletlenül még örömet is szer-
zett neki egyik tanítványában, akit joggal tekintett
nem köznapi tehetségnek, és akivel foglalkozni
nem volt kárbaveszett fáradság. Egy hadirokkant fi-
atal asztaloslegény volt ez, aki néhány év múlva
nevezetes szerepet játszott festészetünkben: Der-
kovits Gyula.
Miután így megízlelte a tanítás örömét, még egy
lépéssel közeledett a hivatalos körök felé. Kész volt
szőlőskertjében és annak lakóházában művészte-
lepet és iskolát szervezni, a kezdő ifjúságot oktatni
és mindezekért nem kívánt semmi térítést. A Ta-
nácsköztársaság kormánya örömmel fogadta az
ajánlatot, s javában folytak az előkészítő tanács-
kozások, amikor a Tanácsköztársaság megbukott.

Művészünk attól tartva, hogy e tárgyalások miatt
bajba kerülhet, 1919-ben sietve Berlinbe költözött
és ott maradt 1926-ig. Ekkor hazajött.
Hazajött és magával hozta Berlinben készült egyné-
hány festményét, vázlatait, rajzait. Ezeknek legjavát
bemutatta a nyilvánosságnak az Ernst-múzeum ter-
meiben. Az egyik falon elkülönítve a többi képtől
függött az Úrvacsora című festmény, amely e kitün-
tető elhelyezés révén mintegy megadta a kiállítás
alaphangját.
Az Úrvacsora című képén a művész annak a pilla-
natnak lélektani hatását kívánta éreztetni, amikor
Jézus megszólalt mondván: „Egy közületek elárul
engem”. Minden eszközt mozgósít erre a célra,
mindent hatóerejének legfelső fokán. A felriadt ar-
cokat eltorzítja a rémület. A megdöbbenés gro-
teszkké változtatja az alakokat. Az ijedtség olyan
torzítást végez, amelyen túl már a karikatúra kez-
dődnék. A kifejezés érdekében erőszakosan átala-
kította az arcok, a test minden mozdulatát. A dráma
tolmácsolására szabadjára bocsátott túlzások kifor-
gatják e sanyarú gyülekezetet eredeti alakjukból, az
arcok formáit kétségbeesés rajzolja át keservessé.
Az egykori párizsi útjáról hazatért művész a szilárd
és szigorú vonal jegyében alkotta képeit a modern
francia újító mesterek néhányának mintájára. Új né-
metországi környezetében viszont az uralomra ju-
tott berlini fanyar és kietlen expresszionizmus
ragadta meg, és ő engedett a legújabb csábítás-
nak. Ismétlődött, ami már egyszer megesett vele,
hogy elfelejtette vagy az újság kedvéért el akarta
felejteni a tanítást, amit egykori tanára, Hollósy
Simon lelkére kötött: megint engedett az idegen
stílus-akaratnak. Hogy különbre is képes, azt el-
árulta néhány egyidejű akt-rajza. Ez volt művész-
pályáján a második nagy törés. Másodszor hagyta
ott szépen megindult tanulmányainak eredeti stí-
lussá építését, amelyben oly kivételes bátorításban
volt része a hozzáértőktől. E legújabb állomásának
termékei csalódást hoztak. Csakhamar tapasztalnia
kellett, hogy ez a Berlinből hozott stílus a legcse-
kélyebb visszhangot sem képes kelteni a hazai
műértők körében.
Budapesti műhelyében megkísérelt visszakanya-
rodni az elhagyott állomásra. Ennek egyik jellemző
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terméke a Harmatos reggel (más címe Virradat)
című, 1932-ben festett, az előbbinél jóval nagyobb
képe, amely mintegy kései visszhangja akart lenni
az 1911-ben kiállított Lovasok a víz partján című
nagy képnek. Itt is meztelen férfiak tevékenykednek
lovaik körül, de a témának ezen rokonságán kívül
az új kép semmiben sem rokona a régibbnek. Már
a kompozíciója is messze eltérő. Az új kép jobb és
bal szélén egy-egy fatörzs magaslik, lombjuk fent,
a kép felső szélén összeér, és ezzel körül van ke-
retezve a kép három oldala. Jobbra is, balra is, a fák
törzse mellé egy-egy paripát festett a művész,
mindegyikhez egy-egy lovas tartozik. A feltűnő pár-
huzamosság szabályosságát emeli az, hogy pon-
tosan a kép közepén egy fiatal férfi alakja magaslik,
és mintegy két egyforma félre látszik a képet osz-
tani. Ezzel a kép szerkezete veszedelmes közel-
ségbe kerül valamiféle új klasszicizmus sémájához.
Meglepő fordulata a kompozíciónak a régi Lovasok
után, amely gobelinszerű, hogy szinte a sík díszít-
mény stílusára emlékeztető hatását az új kép alak-
jainak nagyon erős, csaknem túlzott plasztikája
váltja fel. Most már semmi nem emlékeztet ré-
gebbi, szabad ég alatt festett tanulmányaira sem,
amelyek továbbfejlesztése valamely eredeti, egyéni
stílushoz vezették volna.
Régi barátai és tisztelői tekintélyes sorának tehe-
tetlenül kellett végignéznie, hogy a művész, aki
annyi biztatás közt oly szépen indult a fejlődés út-
jára, ismételten változtatta irányát valódi művészi
ok nélkül, csupán az újra meg újra felbukkanó ide-
gen újság kedvéért, és ez alatt az igézet alatt so-
hasem tudott eljutni ahhoz a végcélhoz, ahova
veleszületett tehetsége eleve rendelte.

(Élet és Tudomány, 1962(33)1038–1042.)
Kernstok Károly: Álló női akt, 1908


