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X_J j festőművészetünk száznegyven éves törté
netében a vállvetett közös munka eredményes
ségének legszebb emléke a nagybányai csoport 
élete-műve. Fájó sóvárgással gondoltunk a 
szatmármegyei városkára az idegen uralom 
hosszú évtizedeiben s most, hogy ismét a miénk, 
megilletődve idézzük múltját, melynek legszebb 
fejezete az utolsó félévszázadban zajlott le. 
A Fernezely-patak tágas völgyében fekvő Nagy
bányát az Isten is arra teremtette, hogy mű
vésztelepnek adjon szállást: egyik oldalán vég
telen rónaságra nyílik kilátása, másikon szelíd
vonalú, hatalmas hegyek övezik. Rézsisakos 
tornyaival, öreg házaival, festői környékével, 
melyben szelíd lankások vad szépségekkel vál
takoznak, méltó azoknak ecsetére, kik a termé
szet folyton megújuló erejéhez fordulnak ihle
tért. Szebb helyek is vannak az országban, 
semmi kétség, de talán egyik sem ily egyetemes, 
ily változatos, sokféle motívumot nyújtó. Vá
ros és erdő meghitten szorosan egymáshoz tapad.

Véletlenség volt, hogy Hollósy Simon 1886- 
ban megnyílt müncheni festőiskolájában több 
nagybányai származású növendék iratkozott be, 
ők voltak azok, kik ennek a különös, lelkes és 
szeszélyes mesternek figyelmét szülővárosuk szép
ségeire irányították. Hollósy 1896 nyarán fel- 
kerekedett tanítványaival s attól kezdve hat 
éven keresztül a nyarat Nagybányán töltötte 
nemzetközien vegyes növendékeivel, kiknek 
száma a végefelé hetvenen túl tartott. Réti István 
és Thcrma János odavalók voltak, a nyarat ott 
töltötték. Az első nyáron számuk Ferenczy Ká
rollyal gyarapodott, ki családostul odaköltözött. 
Később Iványi-Grünwald is ott telepedett le s 
egymásután érkeztek a többiek, Csók István és 
Horthy Béla, majd Glatz Oszkár, Kubinyi Sán
dor és Nyilassy Sándor, az utóbbi három, akko
riban még Hollósy-tanítvány.

A kis csoport összetétele évek során nem vál
tozott. Hollósy távozta után, 1902-ben Ferenczy, 
Réti, Grünwald és Thorma ott alapított iskolát, 
melyet a város támogatott. Igen későn, a máso
dik nemzedék jelentkezése idején, 1913-ban 
megalakult a Nagybányai Festők Társasága, 
ekkor már a művésztelep híre országossá vált,

a Képzőművészeti Főiskola nyaranta ide kül
dötte tanítványait. Az idegen uralom alatt is 
megtartotta szerepének töredékét, a magyarok, 
kiket a múlt odakötött, éppúgy látogatták, mint 
az oláhok, Bukarest és Jassy festőiskolájának 
növendékei. Most új fejezetet kezd, tájának 
szépsége és az ódon házakat körüllengő balzsa
mos levegő még a régi, nem rajta múlnék, ha 
vezetőszerepét el kellene vesztenie.

A múlt század legvégén több művészteiep 
alakult az országban. Hogyan volt lehetséges, 
hogy éppen a nagybányai oly messze kimagas
lik társai közül? Nem iskolája miatt jelenté
keny, hanem a féltucat festő miatt, aki szoro
san együttműködve, egymás eredményein okulva 
sajátos stílust alakított ki, mely stílus az addigi 
magános rögtönzések és fellángolások után az 
újabb magyar festészet fejlődését önálló, széles 
mederben indította meg. A nagybányai művész- 
csoportnak páratlan jelentősége e szervezett 
munkában s annak következményeiben rejlett. 
Korszerű problémákat vetett fel s azokat meg 
is oldotta, belekapcsolódott a nemzetközi vér
keringésbe, de nem külföldi minták utánzásával, 
hanem saját erejéből, óvatosan építve ki stílusát. 
A kalandozás, a portyázás kora megszűnt s a 
nagybányai festők tisztán látták, hogy a további 
fejlődés záloga nem lehet más, mint folyama
tos, következetes munka, mely eredményeivel 
magyar hagyomány kialakításához vezet.

A csoport tagjai Münchenben, Párisban kez
dették meg tanulmányaikat. Inaséveik idején, 
mi a nyolcvanas évekbe esett, a francia impresz- 
szionizmus eredményei még nem váltak köztu
domásúvá. Annál nagyobb sikereket aratott 
Párisban és Münchenben egyaránt Bastien- 
Lepage, a múlt század végének e legnagyobb 
hatású mestere. Festészete, mely a naturalizmus 
elvein épült fel, a tárgyilagos megfigyelés, a lát
vány elemző összefoglalása jegyében fejlődött. 
Courbet-val szemben sokkal többet adott a 
rajz szépségére, a tónusegységen belüli finom 
aprólékosságra. Kiváló ösztönei voltak. A mel
lette felnövő impresszionizmusból átvette az 
atmoszférikus hatások megfigyelését, a teljes 
megvilágítás újdonságát, de nem 'a formákat
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HOLLÓSY SIMON: ÖNARCKÉP. (Budapest, magántulajdon.)

felszaggató pleinairt, hanem annak gyöngyház
szürke, gyengéd változatát, mely a tárgyak fe
lületét anyagi mivoltukban őrizte meg. Ez a 
kissé bágyadt, de igen finom késői naturalizmus 
otthagyta a műtermet és kiment a szabadba, leg
nagyobb szeretettel az ember és a zöld termé

szet egyszerű, ősi kapcsolatait jelenítette meg. 
Bastien Lepage-t kora forradalmi újítónak tar
totta, minden idők legnagyobb természetfestőjé
nek, édeskésebb kortársával, Dagnan-Bouveret- 
vel együtt a fejlődés élén haladó, korszakos 
mesternek. Azóta sok idő múlt el, ami hírnévé-
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nek cseppet sem tett jót. Az impresszionizmus 
elismerése kapcsán kitűnt, Hogy sikerét tulajdon
képen annak a termékeny kompromisszumnak 
köszönhette, melyet naturalizmus és impresszio
nizmus között kötött. Az is igaz, hogy azt a 
nagy csendet viszont, mely ma neve körül ásí- 
tozik, e finom művész nem érdemelte meg.

A Münchenből, Párisból érkező festők Bastien- 
Lepage dícséretét zengték. Sikerei elhomályosítot
ták a kész vértezetben álló impresszinizmust. 
Nagybánya kialakulásában a bastien-lepagei stílus 
vált alapréteggé. Az első idők legnagyobb te
kintélye, a mozgalom egyik legfőbb megindí
tója, Hollósy Simon lelkesedve hirdette, hogy 
nincs más művészet, mint a természet vissza
adása. Ferenczy Károly első nagybányai képei, 
Csók István Szénagyüjtők-je, Iványi-Grünwald 
Isten kardja c. vászna egyaránt ennek a gyöngy
házas szürkékbe, borús feketékbe tompult késői 
naturalizmusnak termékei: „A képek láttán — 
írja Réti István, az alapítók egyike, kinek a

nagybányaiakról szóló hatalmas műve néhány 
hét múlva hagyja el a sajtót — „az éles, tiszta 
rajz, a formák megmunkált felülete, a fehér 
plein-air hamvas freskó-tónusa, a félénk oda
adás a látvány előtt, a képzeletnek bizonyos 
iskolás félszegséggel párosult, tartózkodó bája 
önkénytelenül a quattrocento primitívjeinek 
megilletődött, bensőséges művészetét hívja em
lékezetünkbe“. A természetnek szinte vallásos 
kultusza kapcsolódik a festés áhítatával s ez a 
kettős jellegzetesség teszi a nagybányai mesterek 
vásznait oly rokonszenvessé.

A kiindulópont Bastien-Lepage naturaliz
musa, melynek alapszövetébe később az impresz- 
szionizmus tarka fonalai is beleszövődtek. A 
fejlődés egységéről az a körülmény gondosko
dott, hogy a nagybányaiak az első tíz évben 
sajátos problémáikba elmerülve nem igen vetet
tek ügyet a külföldi fejlődésre. Nem látogattak 
külföldre, míg programmjukat művükben meg 
nem szilárdították. Hermetikus elzárkózás azon-
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FERENCZY KÁROLY: OKTÓBER. 1903. (Budapest, magántulajdon.)

ban nem lehetséges s mikor odakünn a kilenc
venes években az impresszionisták Bastien-Le- 
page-t félretolták s annak híre fakulni kezdett, 
Nagybánya is készülődött a fehéres-szürke har
móniáktól a napsütés élénk ellentétei felé. Ez a 
változás annál könnyebben történt, hiszen a 
fejlődés logikus vonala is erre ívelt. A nagybá
nyai mesterek javarésze tevékenyen résztvett a

magyar impresszionizmus kialakításában, de az 
útnak itt sem volt vége, hanem végső szakaszán 
az impresszionizmussal gyökeresen ellentétes, 
összegező, dekoratív művészethez vezetett. Ek
kor azonban késői fázisában már régi egysége 
megbomlott. Némelyeket az impresszionizmus
sal hagyott el, mint Csók Istvánt, mások, mint 
Réti és Thorma, a maguk útján járva, még az
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FERENCZY KÁROLY: LOVAGLÓ GYERMEKEK. 1905. (Budapest, magántulajdon.

impresszionizmus elveit sem fogadták el teljes 
egészében, ismét mások, mint Iványi-Grünwald, 
szüntelenül folyó kísérletezésekben távolodtak 
el a csoport középtörzsétől. Az együttes munka 
megszakadása külsőségekben is bizonyította a 
belső törést, az át nem hidalható ellentétet.

A nagybányai csoport zárt volta a műfajok 
megválogatásából is kitűnt. Ahogy a bieder
meier legfőbb képtárgya az arckép és a polgári 
zsáner, a romantikáé és a belőle sarjadt histo
rizmusé a tötrénelmi kompozíció, a romantikus 
realizmusé a lélektani helyzetkép, úgy Nagy
bánya is megtalálta jellegzetes műfaját. Érdek
lődésének legfőbb tárgya az ember és a termé
szet viszonya volt, hol egyiknek, hol másiknak 
erősebb hangsúlyával. A festők szabadba köl
töztek, megilletődtek a táj szépségétől, de 
nemcsak azt ábrázolták, hanem a benne meg
jelenő embert is. Ritka a tiszta tájkép, annál 
gyakoribb az embernek tájjal való összekapcso
lása, mese és történés nélkül, egyedül festői ala

pon. Voltak közöttük, kik eleinte a népi életet 
s a magyar parasztot figyelték, ami azonban 
csak rövid intermezzo volt. Vallásos kompozí
ció egyedül Ferenczyt foglalkoztatta. A mille- 
neumi ünnepségek hangulatában néhány újszerű 
történelmi kép is készült, mint Thorma János 
Aradi vértanúk-ja vagy Iványi-Grünwald IV. 
Bélája, folytatásra ez sem talált, hamarosan át
adta helyét a hivatalos művészetnek, az akadé- 
mizmusnak. Nem volt sikere a csoport festői 
között az ellenkező végletnek, a szociális témá
nak sem, mint ahogy politikai elköteleződés 
sohasem fűtötte a többnyire jómódú polgári 
családból származó festőket. Az arcképfestés 
gyér emlékeivel végigkíséri a fejlődést, de soha
sem hivatalos-reprezentatív jellegű, modellje 
rendszerint a művész maga, családtagja vagy 
barátja. Erősen háttérbe szorult az aktfestés 
is, azok ketten,' kik e műfajban jelentékenyet 
alkottak, Ferenczy és Csók, a közös munka fel
bomlása után fordultak e tárgykörhöz.
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THORMA JÁNOS: TALPRA MAGYAR (vázlat). (Budapest, magántulajdon.)

Az együttélő festők fejlődése szorosan egymás 
mellett haladt s ezer szállal volt a nagybányai 
közösséghez kötve, összetartozásuk mellett 
mégis, mennyire különbözők! Hányfelől indul
tak útnak, hogy néhány évig kart-karba öltve 
haladhassanak és hányfelé oszlottak szét, midőn 
már missziójuk betelt. Hollósy Simon, az ör
mény származású, nyugtalan és tüzesen szenve
délyes művész, ki az első idők vezéralakja volt, 
nem művei révén vált azzá. Hat évig dolgozott 
és tanított Nagybányán, helyesebben inkább 
csak tanított. Mindenütt ott volt, ahol valami 
történt, a munkát azonban kerülgette, mióta 
az impresszionizmus látszólagossági elvei festő
barátai, sőt tanítványai körében egyre nagyobb 
tért hódítottak. A nagybányai csoport terv
szerű együttműködése neki, ki egyeduralomra 
tört s ha nem tömjénezték, elárultnak hitte ma
gát, egyre kevésbbé tetszett. Hozzájárult az is, 
hogy tervezett főműve, a Rákóczi-induló, mely 
egész nagybányai korszakán, sőt azon túl is át
húzódott, sehogy sem akart testet ölteni.

A lelkes nagybányai bevonulás vezére Hol
lósy volt, a munka vezére azonban már nem 
ő, hanem a nála hasonlíthatatlanul jobb anyag

ból ötvözött Ferenczy Károly. Szentendre és 
München után került Nagybányára. Termé
szetrajongása szerencsésen találkozott társai
nak törekvéseivel. A táj biblikus hangulata, 
nagy egysége a természet fokozott ismeretére, 
poézisának meglesésére, tolmácsolására serken
tette. Feladta, legalábbis egy időre dekoratív 
szándékait, melyek addig foglalkoztatták, s a 
képszerűséget a folthatás szervezettségében ke
reste. A Hegyibeszédet már egy világ választja 
el Bastien-Lepage aprólékosságától. Ünnepi, 
áhitatos hangulat lengi át a tanítást, mely nem 
annyira a krisztusi igéket, mint a természetben 
felolvadó pantheizmust látszik hirdetni. Az erdő 
sűrűje, mely a kis tisztás vegetációjába ágya
zott csoportot körülveszi, az elhangzó fenkölt 
igék hangulati kísérőzenéje. A nagybányai erdő 
poézise, titokzatossága sokszor ihlette meg. 
Egyik legszebb példa rá az Esthangulat lovak
kal c. képe, kifejező erejét, ünnepi csendjét te
kintve Ferenczy egyik legsajátosabb remeke.

Nagybánya szeretete talán a Márciusi est-bői 
szól legközvetlenebbül hozzánk. Tárgya szerint 
csaknem igénytelen. A kerítés előtt két kocsi
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CSÓK ISTVÁN: ZÜZÜ ELSŐ SÉTÁJA (Budapest, magántulajdon.)

várakozik, hátrább, a kép jobbszélén kis falusi 
templom tornya fehérlik. Bágyadt tavaszi nap 
ferdén söprő, búcsúzó sugarai világítják meg a 
tájat. A gyér napsütés hangulati elemmé emel
kedett, általában a líra csendes fuvolahangjai 
járják át a friss levegőt. Kompozíciója maga a 
szervezett rend, nincs négyzetcentiméter je a 
képnek, mely formában, színben, vaiőrben, a 
képelemek egymáshoz való viszonyában ne 
lenne helyén. Ferenczy mindenkor a teljes meg
oldás híve volt s bár előadása az impresszioniz
mus korára vallóan vázlatszerűen hat, soha a 
szó eredeti értelmében nem vázlatos; a kép nem 
részletekben, hanem a maga egészében jelenik 
meg s minden ecsetvonásának pontosan körül
határolt, szükséges szerepe van. A Márciusi est 
mély költészete nem ragyogó rögtönzés, hanem 
tervszerű munka eredménye.

Nagybánya vidéke a háttere Ferenczy e kor
szakban készült plein-air képeinek. Balzsamos

levegője ott vibrál a Festőnő, a Fürdőző fiúk, a 
Fürdés előtt, Lovagló gyermekek vagy a Napos 
délelőtt képterében. Nagybánya és Ferenczy 
találkozása az új magyar festőművészet egyik 
legnagyobb szerencséje. Nincs rokonszenvesebb, 
megbecsülésre méltóbb alakja az új magyar fes
tészetnek, mint Ferenczy Károly. A festés hite
lét, erkölcsi küldetésének, magasztosságának ér
zését ő vetette meg azzal a helyi hagyománnyal 
együtt, melyhez a mai művészek vissza-vissza- 
térnek, mint kopár, forró pusztaság vándora a 
hűs forráshoz. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
hogy Nagybánya óta, Ferenczy révén van derék
hadunk, mely sajátosan helyi, magyar s egyút
tal aktuális problémák felvetésével és megoldá
sával együtt halad a külföldi fejlődéssel.

A két legtörzsökösebb nagybányai, Thorma 
János és Réti István egyúttal a csoport két leg
konzervatívabb tagja. Művészetük összeforrott 
a nagy mozgalommal s idők múlásával nem
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sokat változott. Az idősebbik, Thorma János, 
tizennégyéves korában került a városkába. 
A Szenvedők c. képe Nagybányán készült, de 
még az iskola alapítása előtt. Gondolati tarta
lomtól duzzadó, hatalmas vászon ez, megfestése 
Bastien-Lepagenak köszönhet legtöbbet.

Thormára ez a gondolati tartalom-keresés 
mindvégig jellegzetes maradt, előadási módja 
azonban lényegesen megváltozott. Szélesen és

RÉTI ISTVÁN: IDILL. (Budapest, magántulajdon.)

darabosan festette főműveit, melyek javarésze 
vallásos és történeti kompozíció. Földszagú és 
sűrűvérű festészete az aktuális problémáktól 
messze elsodródott, de külön hangot jelent a 
nagybányai polifóniában.

Réti István, az egyetlen nagybányai szárma
zású festő, München és Páris után, a nagy
sikerű Bohémok karácsonya után jutott vissza 
szülőföldjére. Ott volt az installáció gyönyörű 
napján s legalább nyaranta azóta is ott dolgo
zik. Ennek ellenére az ő képein látszik meg 
legkevésbbé a nagy mozgalom visszfénye. Kivé
teles intellektusa lehetetlenné teszi a bő termést, 
oeuvre-je talán legkisebb valamennyi társáé kö
zül. Képei a nemes naturalizmus szép példái: 
Szürkék, barnák, nehézlevegőjű homályából 
bukkannak fel figurái, melyeket az átérzés ereje

tesz rokonszenvessé. Nemcsak a nagybányai mű
vésztelep körüli érdemeivel, nemcsak művészeté
vel vagy választékos essay-ivel, hanem pedagó
giai munkásságával is mélyen belenyúlt a ma
gyar művészet sorsába: egyik legkiválóbb festő
tanárunk, kinek tanítványa a mai magyar fes
tészet számos művelője.

Csók Istvánt a francia impresszionizmus sok
kal inkább megbabonázta, semhogy Nagybá
nyához, hová 1897-ben, az alapítás utáni évben 
érkezett el, szorosabb szálak fűzhették volna. 
Iványi-Grünwald viszont ugyancsak Bastien- 
Lepage híve volt, midőn a csoporthoz csatlako
zott. Erőteljesebb, darabosabb festői előadás
módja inkább Ferenczyével rokon, mint Csők 
István raffinált finomságaival. Első nagybányai 
műve, az Isten kardja még akár Párisban ké
szülhetett volna. A nagybányai táj nagyvonalú
sága egyrészről, másrészről társaival való szoros 
együttműködése megkönnyítette a kibontako
zást. A Bércek között c. hatalmas vásznán 
önmagára talált. A hegyek közt mulatozó régi 
magyar nemesi társaság és a természet összefogá
sában dekoratív törekvések szólalnak meg. Fe- 
renczy hatása nyilvánvaló, főkép a pompás, 
nagyvonalú táj összefoglalásában. Tipikus nagy
bányai alkotás, telve a természet szeretetteljes 
megfigyelésével s főkép elfogódott ünnepélyes
sége révén. A művésznek háromévi római tartóz
kodásával azután a vonal hirtelen megszakadt.

Se szeri se száma azoknak a művészeknek, 
akik rövidebb-hosszabb ideig megtelepedtek a 
Fernezely-patak völgyében. Glatz Oszkár pél
dául Mikola Andrással a leghűségesebbek közé 
tartozott. Törzsökös nagybányai Ziffer Sándor, 
Ferenczy Valér és két testvére, Noémi, és Béni is 
vagy Börtsök Samu.

Méltóbban nem fejezhetjük be e rövid szem
lét, mint a legtörzsökösebb nagybányainak, Réti 
Istvánnak szép soraival: „A fiatalság tűntén 
senki se bánkódjék: csak átmenet az, csak út, 
amely az érett gyümölcshöz vezet. És a virág
zás célja mégis csak a gyümölcs. És a gyü
mölcs és virág hordozója, termője a fa: a ma
gyar művészet fája és ennek egyik legszebb 
termő ága a nagybányai művészet. Sok szép 
gyümölcs termett már rajta, ma is lombos, bim- 
bóval teli. Ki törné le az ágat azért, mert már 
tavaly is termett? Teremni fog újra — csak pi
hen. öntözzük, ápoljuk, amennyire tennünk 
adatott; vadhajtástól nyessük, szeretetünk me
legével új tavaszát virágzásra, őszét új gyü
mölcsre elősegítsük.“

GENT HON ISTVÁN
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( jy á rfá s  Jenő a magyar művészet meg nem 
oldott problémái közé tartozik. Munkái szét
hullottak, elkallódtak. Nevének fennmaradását 
majdnem kizárólag a Szépművészeti Múzeum
ban őrzött „Tetemrehívás“ tartotta meg. Tra
gikus művészi sorsát nemcsak az magyarázza, 
hogy nem értette a közönség és a kritika meg
nyerésének útját és módját, hanem még inkább 
annak, hogy nagyon érzékeny művészi lélek 
volt. Hivatását a legszigorúbb komolysággal, 
valóságos prófétai elhivatottsággal fogta fel. 
Művészi feladatainak megoldásában tökéletes
ségre törekedett. Egy-egy témáját számos rajz
vázlatban, tanulmányban próbálgatta, magát a 
művet is több változatban festette meg. Mün
cheni tanulmányévei után, első nagy sikerének 
disszonáns hangjaitól megbántottan, a helyett, 
hogy Pesten tovább küzdött volna, visszavonult 
szülővárosába, Sepsiszentgyörgyre, s ezzel a to
vábbi technikai fejlődés útját szinte bezárta 
maga mögött. Cserébe nem elégít ki az az elmé
lyülés, amit a művészi számkivetésében és ké
sőbbi munkáiban kapunk. Erdélyben festett 
művei a nagy nyilvánosság előtt ismeretlenek.

Gyárfás Jenő azok közé a szubjektiven al
kotó művészek közé tartozik, akiknek élete és 
művészete teljesen összefonódott. Mögötte nem 
a szükségszerűség materiális kényszerítő erejét 
véljük felismerni, hanem a genie önmagával 
folytatott titáni küzdelmét, melyet külső okok
kal nem is tudunk megmagyarázni.

1857. április 6-án született Sepsiszentgyör- 
gyön. Székely nemesi családból származott. 
Ősei valamennyien a Szentgyörgyhöz közel lévő 
Léczfalván éltek, a család is innen költözött át 
később Sepsiszentgyörgyre. Édesapja Gyárfás 
Sámuel kiváló tudású ember. Megszerzi a tanári 
oklevelet a nagyenyedi Református Főiskolán 
és néhány évig tanít Sepsiszentgyörgyön a 
Református tanodában. Később a tanári állást 
otthagyja és birtokára vonulva gazdálkodik, 
majd megválasztják Sepsiszentgyörgy városa 
főpénztárnokának. Édesanyja Császár Julianna, 
szintén székely nemes család sarja. Három gyer
mekük volt, két fiú és egy leány: Ferenc, Jenő 
és Etelka. A fiúk már korán megnyilvánuló

rajztehetségek. Édesapjuk a helybeli Mikó-kol- 
légiumba adta őket tanulni. A tanárok hamaro
san felismerték a gyermekekben rejtőző rajz
tehetséget, és külön foglalkoztak velük. A gim
názium elvégzése után a budapesti Mintarajz- 
tanodába kerülnek, ahol ez időben Székely 
Bertalan és Benczúr Gyula tanított. Meglátják 
Jenőben a kiváló rajztehetséget és 1873-ban már 
önálló kompozícióra kap megbízást. El is ké
szíti, a kitűzött jutalmat elnyeri, tárgyát azon
ban nem ismerjük. Mivel tudását itt is elárulja, 
1877-ben állami ösztöndíjjal Münchenbe a festő
akadémiára küldik. 1877. október 12-én beirat
kozik a gyakorlati festőosztályra (20 éves volt 
ekkor Gyárfás), itt akarja rajztehetségét tovább 
fejleszteni. Bár a francia romantika jobban meg
bán megfelelt volna komoly drámai tehetségé
nek, azonban mint annyian mások, ő sem 
tudott ellenállni a müncheni iskola csábító igé
zetének. Az Akadémia igazgatója és vezető szel
leme Piloty volt, a francia történelmi festők 
után fejlesztette ki teatrális stílusát. Pilotynak 
nagy mesterségbeli tudása, komponálóképessége 
volt, de a külsőséges hatásvadászat inkább 
ront a képein, mint előnyükre válik. Ilyen kör
nyezetbe került a fiatal Gyárfás Jenő München
ben. A festőosztályon először Wágner Sándor 
volt a tanára. Naplójában ezt olvassuk: „Néme
tül nagyon keveset tudtam, a Wágner iskolá
jába iratkoztam be, amit sohasem bántam meg. 
Akárcsak magyar iskolába jártam volna. „Nem
sokára átmegy a Dietz osztályába, hogy ott a 
szerinte „flottabb modorral“ megismerkedhes- 
sék. Az új környezetben gyorsan és meglepő 
erővel bontakozott ki a fiatal festő tehetsége. 
Ezekben a Münchenben eltöltött időkben 
(1877—80) nagyszámú, tussal és szénnel raj
zolt tanulmányt készít. Főleg aktokat, ame
lyek érett formai felfogásról tanúskodnak. 
Rajztudása már itt kitűnik. Feljegyzéseiből 
megtudjuk, hogy ezekben az időkben rajzolja 
meg „A barát“, „Az ősz“ tanulmányfejeket, 
ekkor készíti el egy pályázatra mennyezetter
vezetét, majd az ösztöndíj elnyerése céljából a 
„Betlehemi Gyermekgyilkosság“ című karton
ját. A téma vonzotta. A Heródest körülvevő
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GYÁRFÁS JENŐ : TETEMREHÍVÁS. (Budapest, Szépművészeti Múzeum.)

mozgalmas tömegben alkalma nyilt kompozi
cionális képességeit, a kétségbeesett anyák és 
durva katonák mozdulataiban, arcjátékában 
növekvő drámaiságát és kifejező erejét bemu
tatni, Vonzódása hasonló témákhoz működésének 
egész idejére jellemző, gondoljunk történelmi, 
vagy drámai képeire. Az ilyen témák válasz
tása nemcsak egyéniségéből következett, hanem 
korjelenség is volt. Azonban nemcsak tárgy
választásában tekinthetjük ezt a művet elő
játéknak; egyes arctípusok és arckifejezések ké
sőbbi főművén, a Tetemrehíváson is megtalál
hatók. Ezek az alakok és kifejezések éveken 
keresztül foglalkoztatják, későbbi művein éret
ten jelennek meg, művészetének Leitmotívuma- 
ként tekinthetők. Bizonyítják a művésznek 
aggodalmas küzdelmét a forma legtökéletesebb 
kialakításáért, a művészi probléma legtökélete
sebb megoldásáért. A müncheni tanulmányévek 
alatt festette ,,Az első fog“ című festményét is. 
Először a müncheni, aztán a budapesti (18 81) 
végül a brüsszeli kiállításon ( i881) került a 
nyilvánosság elé, ahol a belga állami képtár igaz
gatója mindjárt az első napon megvásárolta a

fiatal festőtől. Zártan komponált és kiválóan 
rajzolt zsánerjelenet, a kor divatja szerint. Fes
tői képességei egészen rendkívüli hatással azon 
az arcképen ütköznek ki, melyet még a mün
cheni Akadémián, a Dietz-osztályán Karlovszky 
Bertalanról festett. Lágy, de biztos ecsetkezelés
sel követi a formákat, s az arc szellemes jellem
zését a nagyon eleven, szinte ideges kéztartásá
val tudja emelni. A budapesti Műcsarnokban 
1879-ben állított ki először humoros tárgyú zsá
nerképeket Tréfás fenyegetés és Munka után 
jó a pihenés címmel.

E művei s különösen Karlovszky portréja 
után kartársai nagy jövőt jósoltak neki, a jövő 
nagy festőjét látták benne. A sikertől buzdítva 
még a müncheni években hozzákezd a „Tetemre- 
hívás“ megfestéséhez, egyelőre csak vázlatok
ban. Főműve keletkezésének körülményeiről a 
következőket olvassuk feljegyzéseiben. ,,Ekkor 
írta Arany János a Tetemrehívás c. költemé
nyét. A régi akadémia szomszédságában a 
Probst-kávéház volt a magyarság tanyája is. 
Ott voltak rendesen és sakkoztak Benczúr 
Gyula professzor, Baditz apánk, Vágó, Kar-
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GYÁRFÁS JENŐ : A TETEMREHÍVÁS I. VÁZLATA. (Sepsiszentgyörgy, özv. Gyárfás Jenőné tulajdona.)

lovszky Bertalan, Hollósy, Kardos, ez utóbbi 
legjobb barátom, Kópia Ferenc postás, Lienden- 
viesen, aki Csakay Pál név alatt sokat írt. Mon
dom e nagyszerű férfiak között és velük gyer
mekeskedve olvastuk a rímes balladát, Arany 
János Tetemrehívását. És én azon hevenyészve, 
a Dietz-iskola flottabb modorában vászonra 
vettem a Tetemrehívás legelső vázlatát, minden 
előtanulmány nélkül.“

1880-ban hazajött Münchenből, és szülőváro
sában Sepsiszentgyörgyön telepedett meg. A 
megkezdett nagy vázlat alapján fogott hozzá 
a „Tetemrehívás“ végső megoldásához. A kép 
tárgya Arany János balladájának végső jelenete: 
Kund Abigél elméje megbomlik a vérző tetem 
előtt.

A kép a Műcsarnok 1881-i év őszi kiállításán 
került a közönség elé. Nagyobbára sikere volt. 
A festők között feltűnést keltett, a közönséget 
érdekelte, a kritika azonban keveset szólt róla. 
Az egyik legtekintélyesebb kritikus a főalakot 
ellenszenvesnek, az egész képet esetlennek tar
totta. A kiállítás bíráló bizottsága mégis neki 
ítélte oda a Társulatnak akkor alapított „mű
vészi nagydíját“, 200 db négyforintos aranyat. 
Gyárfás ugyan tudta, hogy a művészeti nagydíj 
elnyerése kitüntetés számára, azonban a néma 
vagy méltánytalan kritika bántotta. Elvonult 
Sepsibe családjához, csöndes műtermébe. Inkább 
befelé élő ember volt, önérzetes, nem vágyott 
az erőszakkal kiverekedett sikerre, s a magányt

keresve inkább magára vállalta erdélyi szám
űzetését. Ezidőben a képpel kapcsolatban olyan 
hírek terjedtek el, hogy a festő a feletti harag
jában, hogy a képet az állam nem vásárolta 
meg, büszkeségből odaajándékozta a Nemzeti 
Múzeumnak. Mennyire nem értették meg, meny
nyire félreismerték a művészt! A képet valóban 
az államnak ajándékozta, de nem a harag, vagy 
a bosszú, hanem a hála vezette. Maga mondja, 
hogy a képet hálából az állam iránt, az élvezett 
ösztöndíjak fejében ajándékozta oda.

A művész négy változatban festette meg a 
képet. Az elsőt 1879-ben készítette s egészen 
vázlatos. Bárczi Benő virágos ravatalon fekszik, 
mögötte víziószerűen alakok rémlenek föl. Jobb
ról az őrültségében imbolygó, hátrahőkölő Kund 
Abigél néz szembe a halottal. A kép a vázlat 
frisseségét, merészségét és még bizonytalanságát 
viseli magán. A kompozíció frappáns, de a tér
beli megoldás és az alakok elhelyezése még bi
zonytalan. Megoldatlan Kund Abigél térbeli 
elhelyezése is. A kép két részből van kompo
nálva: az egyik oldalon rémüldöző parasztok és 
Bárczi Benő teteme, a másik oldalon, jelentősé
géhez mérten egyedül emelkedik ki Kund Abigél 
alakja. Az első kompozíciótól teljesen eltér a 
következő, szintén 1879-ből. Ez már a végső 
megoldás alapgondolatát tartalmazza. Kund 
Abigél megbomlott elmével kilép a halottas 
szobából. Körülötte öreg parasztasszonyok, fér
fiak és gyermekek ijedten, megrendülve nézik. 
Ez a megoldás megmarad a következő két ké-
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GYÁRFÁS JENŐ : FIATALSÁG ÉS ÖREGSÉG. (Budapest, Fővárosi Képtár.)

pen is, csak több alak szerepel és Kund Abigél 
kifejezése más. Kund Abigél második alakítá
sában csendesen magábaroskadt, csak kidülledt 
szemei mutatják őrültségét. A harmadik vázlat
ban fölemelt karjai már szenvedélyesebb kitö
rést árulnak el, arcán az őrültségében mutat
kozó vidámságot nem sikerül még teljesen meg
oldani. A negyedik és végleges megoldás a leg
sikerültebb. A művész a megütköző parasztok 
csoportját gazdagítja. A kép eddig kellemetlen 
elvágását megszünteti, úgy, hogy a szereplők 
egész alakban jelennek meg. A harmadik vázlat 
halottas szobájának pontos megrajzolása he
lyett csak sejtelmes félfényekkel világított szo
bát ad. Kund Abigél alakja itt már teljesen meg
oldott. Az őrültség borzalmas révületét nem
csak az arc, a kidülledt szemek, de a görcsösen 
vonagló kezek is kifejezik. A kép szerkezete

ragyogóan van megoldva. Hátterében a halot
tas szoba mintegy szerkezetileg hozzátartozik 
a főalakhoz. A baloldali borzadó parasztok 
csoportja értetlenül és szörnyűködve áll a 
dráma előtt, nézői annak és a kép másik 
szerkezeti súlypontját alkotják. A festmény túl
zott részletezése, pontos rajzolása azonban 
mintha a festőiség rovására menne. Ha vissza
gondolunk a Karlovszky Bertalan-portréra, ott 
elsősorban a festői megoldás és a színek érde
kelték. Itt a festői összefoglalás helyett szinte 
elvész a részletek aprólékos kidolgozásában. 
Mindenesetre ez a mű életének és művészetének 
fordulópontja s talán kissé csalódása is.

Érzi, hogy nem értik meg, s ezért lélekben 
mind távolabb kerül attól a világtól, mellyel 
Pesten találkozott. Rapszodikusan nyugtalan 
lelkét talán szülővárosa megnyugtatja, és itt



GYÁRFÁS JENŐ : TANULM ÁNY A DISZNÓÖLÉS-hez.
Budapest, Fővárosi Képtár.

ismét önmagára talál, mintegy elrejtőzik Sepsi- 
szentgyörgyön. Azonban nem pihent, mint 
ahogy ez a köztudatban elterjedt. Állandóan 
fest. Mindig a tökéletesebbet kereste, sohasem 
volt megelégedve önmagával. 1882-ben olasz- 
országi tanulmányutat tesz, ez azonzan alig 
hagy nyomot művészi fejlődésén.

1883-ban festi a „Tél öröme“ című képet. 
Vidéki disznótor van előttünk, minden részleté
vel. Mindent úgy vet vászonra, ahogy látja. A 
rajzos pontosságtól mindinkább távolodik, elő
adása festőibb lesz. Budapesten még abban az év
ben mikor készült (1883), Bécsben pedig a kö
vetkező évben állítja ki. Ugyanebben az évben 
festi meg a „Bál előtt“ című képet. Szentgyörgyi 
tartózkodása alatt egyik legjobban sikerült élet
képe ez. Két gyertyától világított belsőben 
szembefordulva fiatal barna nő áll báli öltözet
ben, melyen a varrónő az utolsó öltéseket végzi. 
Jobbról a mama, kezében „Bazár“ című újság
gal, távolabb egy gyermekleány nézi a készü
lődést. Előttünk asztal zöld terítővei s azon 
pipereszerek. A háttér sötét.

1894-ben nagyobb kompozícióra készül, címe: 
„Pax.“ Egyházpolitikai tárgyú kép, 1895-ben 
már ki is állítja. A kritika kedvezőtlenül fo
gadta, megfestett vezércikknek nevezték. A kép

főalakja a magasba szárnyaló nemtő, kezében 
nyitott könyv „Pax“ felirattal.

1895-ben a Temes megye által történelmi 
képre hirdetett pályázatra nyújtja be vázlatát. 
A kép „V. László esküje a Hunyadi-háznak“ 
címmel kerül az 1896-i milleniumi kiállításra.

Ezután inkább arcképfestészettel foglalkozik. 
Háromszék megye részére megfestette I. Ferenc 
József, Erzsébet királyné, Kossuth Lajos, to
vábbá gr. Kálnoky Dénes, Pótsa József és 
Szentiványi Gyula főispánok arcképét, Sepsi- 
szentgyörgy város részére Kossuth Lajost. Tőle 
valók Bodor Tivadar, a Székely Mikó kol
légium volt főgondnokának, Cserey Jánosnénak 
(a Székely Nemzeti Múzeum alapítójának) 
Gödri Ferencné, Székely Györgyné és Imecs 
Mariska (ez utóbbi kettő pasztell) arcképei. 
Megfesti az EMKE nagy alapítóinak képmásait, 
a Brassói Magyar Kaszinó számára Rákóczit és 
Deákot, aztán a Háromszéki Takarékpénztár 
elnökeit és más előkelőségek arcképeit.

1900-ban Gábor Áron halálát ábrázoló törté
nelmi tárgyú festményének első vázlatát készíti 
el. Szűkebb hazája nemzeti hősének akart ezzel 
emléket állítani. Több változatot készített. Ta
nulmányai, vázlatai, följegyzései arról tanúskod
nak, hogy kiválót akart adni. Sajnos a képet 
nem fejezte be, és így nem tudjuk, hogy végső

GYÁRFÁS JENŐ: TANULM ÁNY A „GÁBOR ÁRON 
HALÁLÁ“ -HOZ. (Sepsiszentgyörgy. Székely Nemzeti Múzeum.)
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megoldásban milyen lett volna. A kép igen 
nagyméretű, műtermének egész falát elfoglalta. 
A háttér erdélyi tájkép. A jelenet középpont
jában a lováról lezuhanó Gábor Áront látjuk. 
Körülötte székely bajtársai sietnek segítségére. 
A képből, bár befejezetlen, Gyárfás komponáló 
ereje mégis elénk tárul. A festmény színeiben él, 
világos pasztell színek uralkodnak, szakít a 
müncheni barnás tónussal. Rajzban is erős, bár 
kevésbbé részletező, mint fiatalkori művein. A 
formákat összegzőbben adja.

Művészetének másik területe, ahol tehetsége 
megnyilvánulását látjuk és amelyet kevesen is
mernek: a költészet. Ódák, Románcok, Balla
dák címen két kötetre való kéziratos verset ha
gyott hátra. (Vejének Dómján Istvánnak tulaj
dona, Budapesten.)

Nagyon szép kézirat ez, szebbnél-szebb toll- 
rajzokkal aquarellekkel és tusrajzokkal illuszt
rálva. Egyénisége itt is megnyilvánul, nemcsak 
azért mert képekkel díszíti verseit, hanem azért 
is, mert mintegy a már megfestett képeire utal. 
Filozifáló, gondolkozó lélek volt, a lét és nem 
lét kérdései állandóan foglalkoztatták. „Támad 
a buborék, majd szétpattan, enyész, ennyi a lét 
csupán, tán nincs is létezés.“ — így kiált fel az 
„Élet-Álom“ című költeményében.

GYÁRFÁS JENŐ: ÖNARCKÉP. 
Sepsiszentgyörgy, özv. Gyárfás Jenőné tulajdona.

GYÁRFÁS JENŐ: ERZSÉBET KIRÁLYNÉ. 
Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum.

Kitűnő illusztrációkat készített a Dal a bim
bóról, Ános Erzsi, A mostoha, A ravatalon, Dal 
a szép asszonyról című és még sok más költe
ményéhez. A Két nővér címen drámát is írt, 
ezt azonban nem kísérte rajzokkal. Illusztrálás
sal korábban is foglalkozott. Rajzokat készített 
az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és kép
ben c. kiadvány és Jakab Ödön Székely histó
riák c. műve számára.

Élete utolsó éveiben nagyobb kompozíciókat 
már nem fest. Családja körében él. Ekkor ké
szült képinek tárgya is néhány kedves családi 
jelenet vagy csendélet. Ilyenek: Kertrészlet, 
Műterem előtt, Megbüntetve, Kertrészlet ka
csákkal, Csendélet halakkal, Csendélet almá
val stb. A Műcsarnok kiállításán 1917-ben egy 
női arcképpel szerepelt utoljára. 1925. december 
13-án, szülővárosában halt meg.
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GYÁRFÁS JENŐ: NŐI ARCKÉP. (Budapest, Fővárosi Képtár.)

Gyárfás Jenőt képszerkesztő ereje, festői lá
tása, rajztudása az újabb magyar festészet leg
kiválóbb mesterei sorába emelik. Nagykészült- 
ségű festő, de szárnyaló lélek is volt, az ecset 
mellett a tolinak is poétája. Egyéniségében sajá
tosan keveredett a drámai erő a lírai élelmes
séggel. Ezzel magyarázható, hogy az a műve, a

Tetemrehívás, amely nevét halhatatlanná tette, 
az egyik legszebb magyar ballada ihletének kö
szönheti létrejöttét. De — amint láthattuk — 
nem ez az egyetlen babér, mellyel a csak
nem elfelejtett székely festőzseni homlokát övez
hetjük. Nem tartozott az „egy dal“ művészei 
közé, mint általában hitték.

K1RIMIIRÉN
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MA U R I C E  DE NI S
1 8 7 0 — 1 9 4 3

A nála két évvel idősebb Edouard Vuillard 
után Maurice Denis is elköltözött az élők sorá
ból. A francia művészetnek küzdelmekben és
győzelmekben egyik leggazdagabb, legterméke
nyebb korszaka van lezárulóban, s minden 
veszteséget kétszeresen érzünk, mert az után
pótlás nem minden tekintetben elégíthet ki.

Maurice Denis 1870-ben a Manche-tartomány 
egyik városkájában, Grenville-ben született. Ko
rán látogatta a Julian-iskolát, mielőtt a Szépmű
vészeti Akadémiára iratkozott volna, amely azon
ban nem nyomta rá művészetére bélyegét. Kap
csolatba jutott Sérusier-vel, aki szintén Gauguin 
révén ismerkedett meg Van Gogh és Cézanne
művészetével, s tagja lett az ú. n. Nabis mű
vészcsoportnak. Résztvett a Volpini-kávéház- 
ban, 1889-ben rendezett kiállításon, amely 
nyíltan szakított az impresszionizmussal, azzal 
vádolván, hogy a művészetet megfosztotta szel
lemi tartalmától. A következő évtől kezdve az 
ú. n. független művészek kiállításain (Salon des 
Indépendants) vesz részt s Pierre Louis álnév 
alatt az „Art et Critique“ c. folyóiratban meg
kezdi nagyjelentőségű kritikai működését. Feje 
lesz annak az iskolának, amelynek törekvéseit 
új-tradicionalizmusnak (néo-traditionísme) nevezi.

Milyen követelményeket állít fel Maurice 
Denis cikkeiben? A festészetet a gondolat szol
gálatába állított képes nyelv gyanánt fogja fel. 
„Az érzéseket és fogalmakat a formák megfele
lőivel“ kívánja kifejezni. Hirdeti „a szép-érzék 
győzelmét a naturalizmus hazugsága fölött“. A 
művészetnek vissza kell térnie a kultúrához. 
Egyúttal rátereli a figyelmet a díszítőművé
szetre. Ebből a szempontból nem szabad meg
feledkeznünk annak a szoros kapcsolatnak fon
tosságáról, amelyet Maurice Denis és barátai, 
Bonnard, Roussel, stb. tartottak fenn egyidőben 
a Művész-Színház (Théátre d’Art) lelkes veze
tőivel, Paul Fort-ral és Lugné-Poeval. Piarcban 
állottak a Szabad Színpad (Théátre Libre) 
szemfényvesztésével. Mindazok az elvek, ame
lyek a színpadi díszletet megújították, közvet
lenül az ő kezdeményezéséből indultak ki. A

fiatal Maurice Denis, mint festő eleinte Gauguin 
és Sérusier, majd Cézanne hatása alatt állott. 
Egyidőben a szimbolizmus ragadja magával; 
meseszerű képein fiatal leányok hosszú leplek
ben bolyonganak az álom kertjében.

Megbízást kap több magánház díszítésére, s 
elkészíti Páris városa Szépművészeti Múzeuma 
lépcsőházának panneau-it. De új hivatottság

M AURICE D ENIS: SZ. LAJOS. 
Vincennes, Saint Louis-templom.

ébred benne: az egyházi festészet szolgálata. 
Több olaszországi útja, a primitív firenzei és sie- 
nai művészet megismerésére segíti vallásos ihleté
nek kifejezését s járul hozzá, hogy korunk egy
házművészetének legnagyobb megújítója legyen. 
Már 1901 —1903 között, midőn a vésineti temp
lom falait népesíti be finom alakjaival, teljes bi
zonyságot tesz ezirányú hivatottságáról. 1915—22 
Gagnyban, a Saint Germain en Laye-i priori ká
polnában dolgozik, 1919-ben Georges Desvallié- 
res-rel egyházművészeti műhelyt alapít, amely
ben az ő példájától lelkesítve festők, iparművé
szek, üvegfestők egész csapata dolgozik, díszíti 
s látja el liturgikus művekkel Franciaországot, 
sőt működésük a gyarmatokra is kiterjed.
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Még fiatalon résztvett azokon az összejövete
leken, amelyeket Janvier dominikánus atya szer
vezett, akit később a Krisztus követése c. mű
höz készített illusztrációkban meg is örökített. 
Maga is tagja lett Sz. Domonkos harmadrend
jének, s mint ilyen az 1932-i római nemzetközi 
egyházművészeti kiállításon a dominikánus
művészek csoportjában állított ki. Kezdettől 
nagy hatással volt rá ez a lelki légkör, amely 
nélkül a művészi tevékenységet nem is tartotta 
volna teljesnek. Őszinte hite, a veleszületett 
misztikus érzés tette lehetővé, hogy vallásos 
műveiben a bensőséges átélés és az ennek kife-

MAURICE DENIS: ANGYALI ÜDVÖZLET  
Páris, Luxembourg-múzeum.

jezésére szolgáló formák tökéletes összhangba 
csendüljenek. Újabb művei közül ezt a harmó
niát sugározzák a Fiorettikhez készült rajzain 
kívül a párisi Saint Esprit-templom számára 
1935-ben készült falképei.

Mégsem kell azonban azt hinnünk, hogy 
egyre nagyobb érdeklődéssel fordulván az egy
házművészet felé, a világiról teljesen lemondott 
volna. 1901-ben, a Société Nationale-ban állí
totta ki „Tisztelet Cézanne-nak“ c., méltán hí
res csoportképét, amelyen a mesternek egy csend
élete körül Odilon, Redon, Vuillard, Denis, 
Sérusier, Ranson, Roussel, Bonnard, Vollard és 
Maurice Denis nejének alakjai foglalnak helyet. 
Cikkeiben is Cézanne művészetének egyik leg
behatóbb és leglelkesebb méltatója volt. 1908- 
ban, a barátjától, Ransontól alapított művész
akadémia új teret nyitott számára: mint tanár 
közvetlen befolyást gyakorolhatott az ifjú festő
nemzedékre. Nagy hatása volt irodalmi, kriti
kai munkásságának is; cikkei összegyűjtve két 
híres könyvében „Théories“ és „Nouvelles

Théories“ címmel jelentek meg. 1913-ban dí
szítette freskókkal, e nemben legkiválóbb mű
veivel a párisi Champs Elysées-színház néző
terét és mennyezetét.

Koraifjúságától vallott művészi elveihez 
mindvégig hű maradt. Nem érintette sem az ú. 
n. „vadak“ mozgalma, akiknek erős szavakkal 
vetette szemére, hogy csak a rútra törekszenek, 
s Cézanne iránti rajongásának ellenére hidegen 
hagyta a kubizmus is. Bár kortársuk volt, a 
nagyszerű Bonnardhoz vagy az elbűvölő Matisse- 
hoz hasonlóan nem kellett a saját meggyőző
dését feladnia ahhoz, hogy hetvenéves korában 
elérje a művészi kifejezésnek azt a bátorságát, 
gazdagságát, üdeségét és szabadságát, amely 
nem egy bizonyos koré, hanem időkf eletti, 
örök. Olykor túlságos lágyság ömlik el vásznain. 
Talán a mi korunk hibája is, hogy közvetlen 
kielégülésére nyersebb, vadabb, keserűbb tónu
sokat igényel, mint az ő gyöngéd kékjei, fehér
jei, misztikus lilái. Bármint tekintsük is, több 
jogcímen különleges hely illeti meg az impresz- 
szionizmus utáni francia festészet történetében. 
A hittől megvilágosított, emelkedett szellemi
ségű művészete, tökéletes összhangot sugárzó mű
veiben két nagy és termékeny elvet tudott egye
síteni: a katolicizmust és a klasszikus kultúrát.

FRANQOIS GACHOT

A fenti szép megemlékezéshez a SZÉP MŰ
VÉSZET szerkesztősége a maga mélységes részvé
tét csatolja a kiváló francia mester elhunyta 
fölött. Az újabb egyházmüvészet e nagy út
törője rokonszenvező figyelemmel kísérte és 
méltányolta a fiatal magyar egyházmüvészek 
működését. Nemzetünknek is őszinte barátja 
volt. A háború akadályozta meg benne — s 
most véglegesen abba a mennyei világba köl
tözése, amelyben mélyen hitt s amelyet ecsetjé
vel alázatosan szolgált —, hogy eleget tegyen 
egy régebbi magyarországi meghívásnak. Sze
retettel karolta fel egy Budapesten rendezendő 
nemzetközi egyházművészeti kiállítás tervét, 
melyet együtt melengettünk s melynek megren
dezésére hivatottnak tartotta a magyar művészi 
életet. Művészete halhatatlanná tette Maurice 
Denist. De nem felejtjük el szeretetreméltó sze
mélyét sem, amely épp oly finom, derült és 
nyájas volt, mint halvány költői színekben úszó 
képei, mint mosolygó Madonnái és mint halk 
szentjei a mennyei szférák ragyogásában, ahová 
bizonyára Ö is jutott.
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M Ű V É S Z E T I  É L E T

A MAGYAR MŰVÉSZET ÉS „HÍRÜNK A 
VILÁGBAN“

A „Magyar Csillag“ kitűnő szerkesztője, Illyés 
Gyula a folyóirat decemberi számának vezér-helyén, 
a fent idézett címmel, részben a saját éppoly keserű 
mint egyoldalú tapasztalatai alapján sötét sziliekkel 
fest képet arról, miként látja a külföld a magyarsá
got. A riasztó cikk élénk visszhangot keltett s több 
hivatott toll sietett az erősen elrajzolt képet helyes
bíteni. Könnyed kézzel, de súlyos tájékozatlanság
gal művészi kérdésekhez is hozzányúl, ami köteles
ségünkké teszi, hogy a cikkhez néhány megjegyzést 
fűzzünk.

Olyan kiváló tehetségű költőnek és írónak, mint 
amilyennek Illyés Gyulát ismerjük és tiszteljük, a 
legnagyobb naivságokat is meg kell bocsátani, ha 
nem is szabad szó nélkül hagynunk. Hova-tovább 
ilyennek számít a magyar népről alkotott kanász- 
csikós képlet. Ilyen gunyoros karrikatúra minden 
nemzetről forgalomban van, főként a színpadi re
vükben, detektív regényekben s más, még sekélyesebb 
irodalmi műfajokban. Nem kell tragikusan venni s 
ellenük élesre fent karddal hadakozni. Soha nem ta
pasztaltam, hogy hírünket a hortobágyi csikósok 
rontották volna, s ha a magyar betyár-romantika, 
helytelen megvilágításban a külföldi irodalomban 
itt-ott fel is bukkant, ne felejtsük el, hogy a múlt 
század közepén s azon túl nálunk is divatozott az 
irodalomban (könyvben és színpadon) éppúgy, mint 
a festészetben egy álnépies irány, amely olykor ma is 
kísért és kelt zavart, — amint azt nálam sokkal 
jobban tudhatja Illyés Gyula. A vezető nagy nem
zetekről is vannak forgalomban hasonló, félig hu
moros tévfogalmak, amit ma már a nyárspolgárok 
sem vesznek komolyan, de az illető nemzetek sem 
esnek kétségbe miattuk s oly banálisak, hogy a jobb 
karrikatúrarajzolók sem igen veszik igénybe a felü
letes és könnyelmű, nőthajhászó franciáról, a globe
trotter angolról, a makarónis, gitáros, gondolás 
olaszról, az együgyű német Michlről, a rukzakos 
osztrákról stb. hajdan készült kopott kliséket.

Illyés cikkének sok más állítását és beállítását le
hetne vitatni. Nem a mi feladatunk bővebb cáfola
tuk, egy-két erősebb kisiklására mégis rá kell mutat
nunk. A tények kellő ismeretének hiányában állít
hatta csak, hogy „irodalmunk nem tudott érdeklődést 
kelteni“. Ha e téren, nyelvünk elszigeteltsége foly
tán többet is kell tennünk, mint sok más nemzet

nek, amelynek nyelvét a más anyanyelvűek is értik, 
sok komoly külföldi irodalmi sikerre hivatkozha
tunk, színpadon (ha a kommerciális színpadi irodal
mat ki is vesszük), szépirodalomban, tudományban. 
Igazságtalanság volna megfeledkezni idegen
nyelvű folyóirataink ezirányú buzgalmáról. A na
pokban olvashattuk, hogy Benedetto Croce, a ma
gyaroktól olaszok számára szerkesztett Corvina c. 
folyóiratból halászta elő József Attila verseit s mél
tatta költészetét. Illyés fejtegetéseinek hitelét erősen 
korlátozza, rontja, hogy egyoldalúan csak a tőle 
ismerni vélt francia és német viszonyokból vonja le 
következtetéseit, s teljesen figyelmen kívül hagyja 
olasz és lengyel barátainkat, a magyarság visszhangját 
a gazdag olasz és lengyel irodalomban. Tájékozat
lanság — ha nem poétáról volna szó, azt kellene mon
danunk: vétkes tájékozatlanság — azt írni, hogy 
„hírnevünk sose volt kedvező Európában“. Illyés 
Gyula ne tudna Szent István és Szent László, árpád
házi Sz. Erzsébet és Sz. Margit, III. Béla, Nagy 
Lajos, a Hunyadiak európai tiszteletéről? Petőfiről 
és Jókairól? Kossuthról és Türről? Külföldi egyete
meken már a középkorban tanuló és tanító magya
rokról? Magyar Nobel-díjasokról? A középkor óta 
idegenben megbecsült, ott dolgozó magyar művé
szekről, ha már Munkácsynak sem bocsát meg? Két 
magyar zenész — nyilván s joggal Kodály és Bar
tók — külföldi sikerét elismeri; Lisztet nem tartja 
művésznek vagy nem magyarnak? A cáfoló kérdések 
hosszú sorát tehetnők még fel Illyésnek.

Nincs jó véleménye kultúrdiplomáciánkról s kül
földi ösztöndíjasainkról se, ami pedig a trianoni or
szág felemelkedésének, jó hírünk és tekintélyünk nö
vekedésének egyik legkomolyabb és leghatásosabb 
eszköze volt, ha itt-ott jelentéktelen és elkerülhetet
len hibák is csúsztak belé. Konkrét adatokkal szol
gálhatnak az illetékes szervek. Mi most csak az ol
vasóinkat közelebbről érdeklő képzőművészeti vo
natkozásokra utalunk néhány szóval, az örvendetes 
beszámoló vastag kötetet tehetne ki. A céltudatos 
programmszerűséggel rendezett külföldi kiállítások 
Rómától Londonig, Barcelonától Varsóig és Stock
holmig szereztek elismerést régi és újabb művésze
tünknek, kocsirakomány számra babért művészeink
nek. Túlzás nélkül, büszkén állíthatjuk — s hivat
kozhatunk a külföldi kritikákra —, hogy modern 
festészetünk az európai művészet élvonalába került, 
a vezető nemzetek sorába, messze elhagyva azokat
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a környező országokat, amelyek ellenünk szövet
keztek. Nem önámítás az sem, de botorság, ön
magunk lebecsülése volna, ha elhallgatnók, hogy 
modern egyházművészetünk a legtehetségesebb s a 
legtevékenyebb Európában, amiről egyhangúan el
ismert bizonyságot tettünk a római nemzetközi egy
házművészeti kiállításon. A korszerű művészet 
egyik legfontosabb, a jövő útjára élesen rávilágító 
törekvésének, a monumentális festészetnek terén is 
nagyszerű eredményeket mutathatunk fel. A leg
kiválóbb olasz kritikus, Ugo Ojetti, egyébként az 
olasz-francia szellemi szövetség élharcosa, az Amitié 
franco-italienne elnöke írta egyik kritikájában, hogy 
Európának ma három legkiválóbb freskófestője a 
francia Maurice Denis, az olasz Severini és a ma
gyar Aba-Novák. A fiatalon elhúnyt zseniális ma
gyar művész Velencében 12 nemzet művészeinek 
versenyén nyerte el a festészeti nagydijat, Páris- 
ban a grand prix-t. Meggyőződésünk szerint a jövő
ben a monumentális festészetnek és szobrászatnak, 
freskónak, mozaiknak különleges szerep fog jutni. 
Erre mutat a francia, az olasz és a német 
művészet útja egyaránt. Aba-Novák kezéből kihul
lott az ecset, de azóta is, az ő kezdeményezése 
nyomán, Kontuly, Molnár, Medveczky, Jeges, Pe- 
káry s remek győri freskóival legújabban Szőnyi, 
a szobrászok közt élükön Medgyessyvel és Pátzay- 
val Borbereki, Boda, Szomor, Kerényi, Kotsis stb. 
a jövőt jelző oly műveket alkottak, amelyek bizo
nyára Illyés megnyugtatására is, nem fogják rontani 
„hírünket a világban“. Grafikánk jó hírnevét sem kell 
féltenünk, tessék csak kézbe venni Aba-Novák, Patkó, 
Szőnyi, Istókovits, Varga Nándor rézkarcait, Mol
nár C. Pál tündéri fametszeteit. Nem hinnők azt 
sem, hogy Elekfy Jenőnél jobb akvarellista volna 
ma öreg kontinensünkön. Nem puszta dicsekvés az 
sem, ha iparművészeink külföldi sikereire hivatko
zunk. Alig van ma Európában, aki chartres-i szép
ségű üvegfestményeivel annyi külföldi kitüntetést 
gyűjtött volna, mint Árkayné Sztehló Lily, s az 
agyag művészetében sem sokan vetekedhetnek Gor- 
kával és Gádorral, zománcban Sz. Molnár Máriá
val és Ochrutzky Erzsébettel, üvegben Báthory Jú 
liával, s — ha sorban utolsóknak kerültek is, érdem
ben az elsők közt a helyük — a fonál művészetében 
Ferenczy Noémival és Pekáry Istvánnal, a színpadi 
díszítésben Oláh Gusztávval.

Művészeink a külföldön nemcsak a saját homlo
kukat övezték babérral, hanem segítői voltak az 
egyetemes magyar ügynek, oly időben, midőn nem
zetközi politikánk csak nehezen tudta áttörni a 
gyűlölet szorító gyűrűjét. Még csak egy, jellemző 
példát idézek a legnehezebb időkből. Azokban a 
hónapokban, midőn a szerencsétlen frank-ügy ve
tett ránk árnyékot s okozott súlyos diplomáciai ne
hézségeket, a háború után rendezett első nagy nem
zetközi kiállításon, a Milánó-monzai iparművészeti 
kiállításon, amelyre művészeink, a mostoha helyzet

ellenére is teljes fegyverzetben vonultak fel, a leg
nagyobb anyaggal szereplő olaszok után a legtöbb, 
számszerint 23 díjat nyertünk el, megelőzve a díja
zások sorrendjében az angolokat, franciákat, néme
teket, belgákat, svédeket stb. Ugyanakkor, az ak
kori ellenségeinktől sok más tekintetben favorizált 
románok egyetlen díjat kaptak: az erdélyi magyar 
népművészetért.

A legsötétebb éjtszakában is voltak barátaink. 
Midőn a párisi ú. n. béketárgyalások idején össze
szorított fogakkal, megalázva, tehetetlenül ültünk a 
Chateau de Madridban, abban a reményben, hogy 
meghallgatják érveinket, a Gaulois-ban a kiváló 
francia író, Jérőme Thauraud, az 1900-as első 
években az Eötvös-kollégium tanára emelt szót mel
lettünk, hivatkozva a magyar kultúra értékeire s 
emlékeztetve arra, hogy a déli harangszó világszerte 
a magyaroknak a kereszténység védelmében aratott 
nándorfehérvári győzelme emlékére csendül meg. S 
ha a szörnyű trianoni békepontok, a tervezett szö
veg megváltoztatásával nem nyúltak kulturális ja
vainkhoz, nem adtak helyt a műkincseinkre irá
nyuló kapzsi vágynak: abban része van Thauraud 
felszólalása mellett — amint az ma már nem titok 
— olasz barátainknak is. A borulatban ez volt az 
első fénysugár. Thauraud később a legtekintélye
sebb francia folyóiratban, a Revue des deux Mon- 
des-ban okmányokkal bizonyította, hogy Magyar- 
országot semmikép sem terhelte a háború megindí
tásának felelőssége. Azóta megsokszorozódott kül
földi barátaink száma s ha Illyés Gyula nem talál
kozott velük, az a tényen nem változtat, s legfel
jebb arra mutat, hogy rosszul választotta meg tár
saságát.

A neves cikkíró számonkéri külföldi ösztöndíja
sainktól: „hol vannak, mit tudnak felmutatni?“ E 
helyütt csak a művész-ösztöndíjasokról szólva, elég 
lesz néhánynak) nevét felsorolni, hogy választ ad
junk a kérdésre. Betűrendben: Aba-Novák, Basilides 
Barna, Ernőd Aurél, Gáborjáni Szabó, Hinc, Istó
kovits, Jeges, Medveczky, Molnár C. Pál, Patkó, 
Pekáry, Szabó Vladimir, Szőnyi, a szobrász Boldog- 
fai-Farkas, Borbereki, Buzi Barna, Csúcs, Grandt- 
ner, Ispánki, Madarassy, Pátzay, Vilt, az építészek 
sorából Árkay, Bardon, Korompai, az ifjabb Lech- 
ner, Rihmer stb., valamennyien a fiatalabb magyar 
művész-nemzedék derék-hadába tartoznak, s művé
szetünknek a külföldön is tiszteletet szereztek.

Valóban elképesztő, érthetetlen, véresen igazság
talan, amit Illyés a legnagyobb magyar festő-zseni
ről, Munkácsyról mond. Szószerinti „Évtizedekig 
emlegettük diadallal Munkácsy nevét. Aki még egy
általában emlékezett a külföldön rá, az kellemetle
nül húzta össze szemöldökét: arra emlékezett, hogy 
fogással, reklámmal és ünnepeltetéssel hogyan fogta 
el kora lángelméi elől a fényt, az elismerést az a 
különben jelentős — de az előbbiekkel egy napon 
sem említhető — müncheni [!] tehetség, akinek mű
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veiben mellesleg a magyar elem is csak díszlet.“ Azt 
kell hinnem: egyetlen képét sem látta, különben 
nem tudnám megérteni, hogy épp Illyés ne érezte 
volna művészetének lángoló magyarságát, amely el
lenállhatatlanul árad képeiből, minden ecsetvonásá
ból. Már ezért is súlyos tévedés Munkácsyt „mün
cheni tehetségnek“ bélyegezni. Ha utánanézett volna 
legalább a kézi lexikonokban, olvashatta volna, 
hogy midőn az akkori szokás szerint Münchenbe 
ment magát továbbképezni, a magyar Wagner Sán
dor tanítványa lett, s hogy a Piloty iskolájába — 
amely akkor a müncheni akademizmus teljességét 
jelentette — fel sem vették. Egy világ választotta 
el Piloty elveitől. Párisba vágyott s oda már 23 
éves korában eljutott. A „Magyar Csillag“ cikkírója 
igazságtalan Munkácsyval szemben akkor is, midőn 
„ünnepeltetését“ az ő rovására írja s úgy állítja be, 
mintha hírnevét és művészi rangját holmi reklám
fogásoknak köszönhetné. Magyar embernek csak 
örülnie kellene honfitársa külföldi ünnepeltetésé- 
nek. Szívből örülnénk például, ha ez Párisban 
Illyés Gyulával történnék. A kiadói, vagy műkeres
kedelmi hírverésen sem lehet fennakadni, amint pél
dául semmi kivetnivalót nem találok abban, hogy 
Illyés folyóiratának borítólapján „Hunok Páriá
ban“ c. új könyvét hirdetik. S ha Illyés fáradságot 
vesz magának s elolvassa a Munkácsyról a maga 
korában a legelőkelőbb francia s más külföldi 
lapokban és szemlékben megjelent méltatásokat, be 
fogja látni, hogy hírét nem a szokásos műkereskedői 
buzgalomnak köszönhette. Őt is bírálták, különö
sen életének abban az utolsó szakában, midőn be
tegsége nyomot hagyott művein, de még ezeken, a 
fáradt ecsetvonások közt is felcsillan tehetsége. Nem 
homályosíthatták el azonban korábbi műveinek ra
gyogását. Ha Munkácsy művészi értékelésének vol
tak is kedvezőtlen mozzanatai, nemcsak betegségé
ben megcsökkent ereje, hanem új irányok előretörése 
folytán, megbecsülése az utóbbi időben egyre nő, 
művészi zsenije újra csodálatot kelt idehaza és a 
külföldön is, immár minden műkereskedői mester
kedés nélkül. Tanúi lehettünk ennek a feltámadás
nak az egyik utóbbi velencei kiállításon is, ahol a 
XIX. század európai tájképfestészetének visszapil
lantó bemutatásán magaslott művészetének ez a 
mellékhajtása, Paál Lászlóval együtt a legnagyobb 
franciák mellé, amit maguk a franciák is, hiteles 
franciák és hiteles hozzáértők elismertek.

A babért-tépő író Munkácsy után László Lülöpöt 
is elintézi egy felelőtlen, s kritikailag a kávéházi 
élcelők színvonalán álló mondattal. A kiváló arc
képfestőt „a másik nagy fénykép-retusálónak“ ne
vezi, amiben az is foglaltatik, hogy Munkácsyt is 
annak tartja. Ha László Fülöp nem egy portréján 
könnyed kézzel tett is engedményeket a megrendelő 
hiúságának, vannak oly művei — csak XIII. Leó
nak és Rampolla bíborosnak a mi Szépművészeti 
Múzeumunkban, nejének a római modern képtár

tulajdonában lévő arcképeire utalunk —, amelyek 
úgy a festői előadás, mint a lelki jellemzés tekin
tetében az újabbkori európai arcképfestés remekei 
közé tartoznak.

A nemzeti önámítás bűn, de vétek önmagunk le
becsülése is.

Illyés Gyula több merész állítása hívja ki a bírá
latot, de van sok megszívlelendő megjegyzése is. 
Hibátlannak mi sem tartjuk külföldi megjelenésün
ket, a magyarság igazi hangjának messzibb és tisz
tább európai visszhangját szeretnők hallani. S ha 
vannak és lehetnek is a módban nézeteltérések, 
Illyés Gyula cikkének végső céljával mindnyájan 
egyetérthetünk: „Nem hanggal kell felkerülnünk, 
hanem valódi — s immár megszaporodott — érté
keink felmutatásával. GEREVICH TIBOR

A MŰCSARNOK TÉLI TÁRLATA
Aki a művészeti életet figyelemmel kíséri, öröm

mel állapíthatja meg, hogy képzőművészeink ezek
ben a nehéz években nem hiába dolgoznak. A 
szinte egymást érő kisebb-nagyobb kiállításokat 
sűrűn látogatják. Sőt, azt is föl kell jegyezni, 
hogy az utóbbi időkben olyan élénk lett a 
művásárló kedv, amilyen régóta nem volt. Nem
csak a műkereskedelemben, az árverési termek
ben lett igen kapós portéka a kép, hanem a 
kiállításokon is. Ennek persze több oka van. 
A főok — sajnos! — még nem az, hogy a mű
vészetszerető, a komoly művészetet méltányolni 
tudó közönség akkorára nőtt volna, hogy a nagy
számú magyar művész-tábor most már nehezen 
tudja gyűjtő és vásárló kedvét kielégíteni a sok
sok szűk esztendő után, melyekben bezzeg alig 
tudta alkotásait értékesíteni . . . Jelenleg még érez
hetően belejátszik a nagy keresletbe az a körül
mény, hogy több pénz forog, új rétegek keresnek 
jelentős összegeket s ezt a pénzt el akarják helyezni, 
mégpedig gyorsan, megbízható ellenértéket kutatva, 
így indult meg a pénz a műtermek felé, a műalko
tások felé. A közönség reáébredt végre, hogy a jó 
műtárgy kitűnő befektetés is ugyanakkor, amikor 
tiszta örömet szerez. De megelégedéssel kell arra is 
reámutatnunk, hogy a művészet iránt egyre széle
sebb rétegek lesznek fogékonyak, nemcsak a fő
városban, hanem a nagyobb vidéki városokban is. 
A magyar társadalomban szerencsés változás álla
pítható meg. A felnövekvő új nemzedék nem tekinti 
már fényűzésnek, reánézve fölösleges területnek a 
művészetet, hanem hova-tovább életszükségletnek. 
A vidéki városok egyetemei, kiállításai, a művészeti 
hetek nagyszabású kultúr-mozgalmai friss tömege
ket szereztek a magyar művészetnek.

A fővárosban a tárlatlátogató közönség egy jó 
része ma is csak a Műcsarnok falai között keresi 
a műélvezés kielégítését. Valahogy odaszokott mar, 
apái, anyái is odajártak. A kisebb kiállítási helyi
ségek anyagát valahogy mindig egy kissé „szecesziós“-
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nak, túlzónak, ellenzékinek érzi, olyannak, amely 
inkább a benfenteseknek való, amely zavarba ejti, 
minthogy még nincs kezében az a fonál, ami a fej
lődés útján rendszeresen végigvezette volna. Ebből 
a szempontból aztán az következik, hogy a Mű
csarnok átlagos kiállításain a művészet új ültetésű 
berkeiben nem igen járatos néző nem kap teljes, 
megbízható képet képzőművészetünk mai állásá
ról. Kivéve egy-egy összefogó, Nemzeti Kiállí
tást, vagy más nagy, egybefoglaló kiállítást, ami
kor a merészebb, frissebb utakon járó fiatalság is

KISFALUDI-STROBL ZSIGM OND: HERCZEG FERENC

összeméri az erejét az idősebb nemzedékkel s azok
kal, akik az ő kényelmessé kitaposott ösvényeiket 
járják.

A Műcsarnok kiállítói nagyrészt a régi eredmé
nyeket lelkesen ápoló művészek. A Műcsarnok ki
állítása éppen ezért ritkán kínál valami nagy szen
zációt, sokszor úgy hat reánk, mint az a kert, 
amelynek virágágyaiba évről-évre, évadról-évadra 
mindig ugynazt a fajta szegfűt, violát, rózsát rakja 
ki a kertész. Ez a műcsarnoki kert mindig gyönyör
ködteti a maga hű közönségét, mert annak te
kintélyes része nem is vágyik más bimbókra, fris
sebb ojtásokra. Pedig ha olykor-olykor ezeken a 
falakon pillantja meg a bátrabb, hangsúlyosabb, 
egyénibb erejű alkotásokat, akkor azokban is tud 
gyönyörködni. A Műcsarnok tehát akkor áll hiva
tása magaslatán, ha minél többször szólal meg tel
jesebb, szélesebb, többszínű regiszteren, mert így a

magyar művészet nagy szimfóniájának szépséges 
egészét adja.

A téli tárlat az átlagos kiállítások közé tartozik. 
A felsorakoztatott, közel hatszáz műtárgy között 
sok derék munka akad, de a túlnyomó rész 
mintha a karácsonyi vásár céljait szolgálná. Sok a 
szalondísznek való, kevés egyéni jelet viselő, meg
szokott úton járó kép és szobor. Ezek is majdnem 
mind tisztes színvonalat képviselnek, mind alkal
mas arra, hogy a föllendült vásárlási kedvnek szol
gálhasson, de több olyan művet szerettünk volna 
látni, amely a magyar nagyot mérésről, akarásról, 
a maradandóság kivívásáról beszél.

A termek sorát végigjárva, a képek, szobrok sű
rűjéből kiemelkedik Kisfaludi-Stróbl Zsigmond 
vitéz nagybányai Horthy Istvánt ábrázoló, nemes
erejű bronza. A művésznek Tasnádi Nagy András
ról mintázott bensőséges portréja is értékes alkotás. 
Vidovszky Béla a sárospataki várkastély levegős, 
rajzos, friss ábrázolásával állított meg bennünket. 
Udvary Pál most van ereje teljében. Ponny-lovas 
képe csupa élet, csupa gazdag piktori öröm. Az 
„Arácsi völgy“ is megkapó széles színfoltjaival. 
Györffy István egy színes templom-belsővel gyö
nyörködtetett. Istokovits Kálmán ezúttal is csil
logó, különös, merész foltokkal akar hatni, de töb
bet akart, mint amennyit teljesen meg tudott oldani. 
A „Pap-sziget“ zöld harmóniája azonban eredeti. 
Viski János gulyásbojtárja lendületes munka.

Aradi-Edvi Illés egy festői soproni udvarral kel
tett komoly figyelmet. Burján László Fáy Istvánról 
festett hűséges, nobilis portrét, Feszty Masa pedig 
Teleki Pál gróf puritán felfogású arcképével tűnt 
föl. Szilády Margitot egy jó tájképe dicséri. Bar- 
kász Lajos „Naplementé“-je is érdemes munka. 
Horvai János „A nagy fájdalom“ elnevezésű ter
rakottája remek kis kompozíció, az alakok mozgása 
drámai erejű. A szobrászok sorában kiemelkedett: 
Maugsch Gyula „Ősmagyar“-ja, Palotai Gyula egy 
szép figurája, Gách György jól összefogott hidász
csoportja, Kocsis András „Pásztorleány“-a, Sóváry 
János terrakottája, Gondos József aktja, Matzon 
Frigyes torzója is. Dömötör Mihályné ülő aktja 
nőies gyöngédséggel, de alapos tudással festett, igen 
komoly munka. Ifj. Czene Béla temperája magyar 
ízével és dekoratív gazdagságával hatott reánk.

A vízfestmények sorában Diósy Antal bájos, 
halovány foltokba költött ligeti részletei emlékeze
tes benyomást keltettek. Hessky Iván szép csend
életét, őszitájképét, Gulyás Sándor poétikus termé
szet megfigyeléseit, kitűnő atmoszféra-éreztető ké
pességét, Gebhardt Béla stílusos templombelsőjét, 
Szűcs Pál és Újhelyi Gyula, valamint Füstös Zoltán 
érdemes munkáit is meg kell említeni. Hende Vince 
„Dunapart“-ja a kiváló művész legjava dolgaiból 
való. Brenner Nándor egy megkapó erejű tanul
mánnyal emelkedett ki az akvarellisták érdemes 
csoportjában. (Myn)
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NEMZETI SZALON 
FIATAL MŰVÉSZEK (98. CSOPORT

KIÁLLÍTÁS).
A Nemzeti Szalon új kiállítása keretében fiatal 

művészek munkásságát mutatta be. A kiállítók jó 
részének ez az első szereplése nagyobb anyaggal. 
Csak dicsérettel emlékezhetünk meg erről a kezde
ményezésről, hiszen nem hangsúlyozható eléggé és 
elégszer, hogy mennyire döntő jelentőségű képző- 
művészeti téren is az „utánpótlás“.

Már többször rámutattunk, hogy fiatal művé
szeink szinte szánt-szándékkal tartózkodnak az 
újításoktól s mintegy azt tűzik ki feladatként, hogy 
mestereik által tört utakon haladjanak tovább s a 
meghódított területeket „pacifikálják“. E magatar
tás helyessége természetesen vitatható, de ez a vita 
mitsem változtat a szemmellátható tényeken.

A képzőművészetben formai és tartalmi újítás 
képzelhető el. Ez a kétféle újítás nem halad feltét
lenül párhuzamosan, hiszen hagyományos formák is 
rejthetnek új tartalmat és új formák mögött sok
szor régi tartalom húzódik meg. A 98. csoport
kiállításon, mely a „Fiatal művészek“ alcímet vi
seli, nemigen találjuk nyomát sem tartalmi vagy 
formai újításnak. A kiállítók mestereik mondani
valóit fejlesztik tovább, igaz, hogy szinte boszor
kányos mesterségbeli készséggel.

Breznay József Szőnyi-tanítvány. Elsősorban a 
természet érdekli: az őszi hervadás, a tél hangulata, 
az alkony finom, utolsót lobbanó színei, tehát 
olyan jelenségek, melyeken keresztül bőven és szé
lesen ömlő líraisága is kifejezésre juthat. Nem elég
szik meg a puszta ábrázolással, hanem a képre va
rázsolja azt a hangulatot is, melyet benne az ábrá
zolt jelenség kelt. önkét következik ebből, hogy 
nem formákkal, hanem elsősorban színekkel dol
gozik. Palettája rendkívül gazdag, különösen a vö
rös, zöld és lila különféle változataiban. Tévedhe
tetlen biztonsággal keveri és olvasztja harmóniába 
ezeket a színeket, talán néha túlzott biztonsággal is. 
Breznay tartalomban és formában mindent megta
nult mesterétől, ami megtanulható, festői talentuma 
elvitathatatlan, de éppen most áll fejlődésének leg
döntőbb pontján: át kell szűrnie a tanultakat és el 
kell indulnia az egyéni látás nehéz útján.

Nagy Lajos Aba Novák hatása alatt áll. Témá
ban szívesen fordul a népi élet jellegzetességei felé 
s vásznairól egészséges humorérzék sugárzik. (Há
rom halász). Különös szeretettel dolgozza fel a 
vízi- és halászélet mozzanatait. Látásmódja még 
ingadozik: hol a monumentalitás, hol a karrikatúra 
felé hajlik (Tutajbontók, Vakok). A formára he
lyezi a hangsúlyt, a színt csak a határozottan ki
rajzolt felületek kitöltésére használja. Rajzbeli fel- 
készültsége kitűnő, de sokszor éppen a megszerzett 
biztonság folytán felületes. Vízfestményein halkabb, 
líraibb hangokat üt meg, ezek a sikerültebbek. Nagy 
Lajosról ugyanazt mondhatjuk, amit Breznayról:

tudása kiemelkedő, de neki is el kell indulnia a 
maga külön útján.

Illés János aránylag kevés művel szerepelt. Ké
pein a legkülönbözőbb irányokban tapogatózik. 
Vannak közöttük Picasso-ízű geometrikus konstruk
ciók és naturalista portrék egyaránt. Leginkább le
szűrtek vízfestményei: dekoratív, szinte színfalsze- 
rűen elrendezett hatásokra törekszik, de egy-kettő 
közülük egyéni hangú művész remek alkotása (Ká- 
polnás út, Nehéz felhők).

FESZTY MASA: TELEKI PÁL GRÓF

Szabó Vladimír, az ismert rajzoló, olajképeket 
mutat be. Filozófus-festőnek nevezhetjük, a mellett, 
hogy vérbeli festő. Képein az életről, halálról, az 
ember sorsáról és céljáról szőtt gondolatait fejezi ki. 
Az Ember c. képen a testi porhüvely esendőségét, sőt 
visszataszító rútságát mutatja meg, a Nagyvároson 
a metropolis talaját vesztett tévelygő embertípusait, 
a Művészeken és Novocentón a halál alattomosan 
leselkedő, tragikus közelségét, a Vándoron az egyén 
didergő, tragikus magányát. Mélybarna tónusai, 
rembrandti fény-árnyék ellentétei harmonikusan si
mulnak a mondanivaló különös feszültségéhez.

Mágori Vargha Béla a kiállítók közt a legidő
sebb. önálló, külön világot alakít ki. Kifejezésmódja 
nyers, szinte erőszakos, de neki éppen erre a ki
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fejezésre van szüksége lázongó, tragikus, lefojtott 
mondanivalóihoz (Lázadó, Hazafelé). Művein sok 
gondolati tartalom jut szóhoz, de ezek nem filozó
fiai, hanem szociális mondanivalók. A parasztok 
nehéz életét vetíti elénk: a fáradtan hazatérő ara
tókat, a csángó család nyomorát, a komphúzók 
meggörnyedt mozdulatát. De lágyabb, finomabb 
tcmák iránt is van érzéke s ilyenkor nyers szín- 
kezelése is harmonikusabb, csendesebb (örzse vi
rágokkal).

Szentiványi Lajos művein is kiütközik a 
konvencionális látásmód és erősen kísért Bernáth 
Aurél hatása, de már elindult a maga egyéni út
ján. önarcképének komor ereje, a Ketten estefelé 
metafizikai magasságokba törő komolysága és bá
tor őszintesége, a Lámpafénynél zárt forma- és szín
világa, vízfestményeinek gazdag sorozata olyan 
művészt mutatnak meg, akinek értékes mondanivalói 
vannak tartalomban és formában egyaránt.

A szobrász-kiállító Tar István. Vaskos, nagy for
mákra épített kisplasztikái méltán sorozhatok a 
fiatal szobrásznemzedék jobb alkotásai mellé. Itt- 
ott átüt még mesterének, Medgyessy Ferencnek ha
tása, de különösen a női aktokon, megszólal Tar 
egyéni hangja is.

A rendezés munkája gondos, mindenben az 
anyaghoz simuló.

KANIZSAI  N AG Y ANTAL

MÜBARÁT. A napi kritikának legigazibb, egy
ben legnemesebb hivatása: a művész figyelmét — ba
ráti segítőtársként — szeretettel felhívni hibáira, té
vedéseire (hiszen igen sokszor esik meg, hogy a mű
vön való szakadatlan dolgozás bizonyos fokig el- 
tompulttá teszi a művész szemét; huzamos ideig a 
szem elől elrejtett művet újra elővéve, rögtön észre
veszi a tévedést), rávilágítani az utakra, melyeket 
a sors a művész hajlamai, képességei irányaként ki
jelölt és persze adott esetben — ha kell — a művé
szettel való foglalkozás céltalanságára is rámutatni.

Istokovits Kálmán minden műve csupa dinamika, 
csupa feszülő erő, minden műve a fantázia kimerít
hetetlen bányájának birtokában mutatja és képei
nek szinte áradva növekedő mennyisége éppen nem 
felületes „verklit“ jelent, de valami izzó rohanást, 
amivel mintha utói akarná érni képzelőerejének 
száguldását.

Művészi sokoldalúságát jól ismerjük és ismétel
ten méltattuk. De itt kiállított képei egy új Istoko- 
vitsra is felhívják figyelmünket: szcenikusi tehet
ségre. Egész sor képe van, mely mintha valami cso
dálatos tragikus erővel átfűtött kompozíció volna. 
A „Putifárné“ is ilyen, a szereplőkkel zárt egységet 
alkotó szcenárium, mely a rendezés, a világítási 
hatások fortélyainak alkalmazásával természeten- 
túli, meséket elevenítő eszközökkel teszi megrázó 
eseménnyé az egész színpadot, színésszel, díszlettel 
egyetemben. „Betlehem“ című alkotása is mintha

egy rejtelmes misztériumjáték megelevenedett jele
nete lenne. Komor, vörös háttere (a „horizontfüg
göny“) Nekraszov egy félelmetesen szép költemé
nyét juttatta eszünkbe. „Kánai menyegző“-je is 
színpad, de olyan színpad, mely előtt úgy 
érezzük magunkat, mintha templomban vol
nánk. De amennyi a dráma alkotásaiban, ugyan
annyi a líra is, csak lírája nem a lantpengető sze
relmesek lírája, de a Leconte de l’Isle-eké, meg a 
Poe Edgároké. „Halottak“ c. képe, vagy különös 
ijesztő „der wilde Jagd“-ként viharzó, sötét alak
jai — alul élesen világos hátteret széthasító komor 
sziluettekkel („Vízió“) —, a kísérteties „Me
nyegző“, a sötét, rőt fénnyel komoran megvilágí
tott „Zsinat“, mind líra de a félelmesnek, a 
riasztónak, a halálnak lírája. A „Zsinat“ fölött 
mintha a vegitelet hangulata lebegne. „Feltámadás“ 
című alkotasa pedig a fehéreknek a zord sötétséget 
harsonaszóra villámsebesen felváltó fénynek szim
fóniája. Az „Apokalipszis“-on a feketékbe, vér
pirosakba belesikoltó fehérekkel nagyszerűen ta
lálja meg a módját, hogy elvont legyen, a nélkül, 
hogy egyeni, erőszakos, millióféleképen kapcsolható 
aszociációk érthetetlenné tennék alkotását. Arc
képet csak egyet állított ki: skárlátvörös alapra 
szemfényvesztő ügyességgel odavarázsolt önarcképét.

A társkiállító Cser Károly legkiválóbb szobrá
szaink közé tartozik. Erős stílusérzéke, tökéletes 
anyagismerete, nagy tudása biztoskezű urává teszik 
a formáknak, az anyag tisztelete, az anyag nyelvé
nek ismerete pedig megóvják minden tévedéstől. 
Megragadó alkotásai — hogy csak egy-kettőt említ
sünk — az archaizáló „Fürdőből kilépő“, meg az 
ugyancsak archaikus zamatú „Merengés“ ; az egy
mást gyönyörű ritmikával kiegyensúlyozó „Tánco
lok“, nem is szólva a gyorskézzel megmintázott 
kis vázlatokról. Nagyobb szobrai — bár nincse
nek kőbe faragva — tisztán érezhetővé teszik kőben, 
márványban való elképzelésüket. Pedig volna szob
rászathoz való nemes márványunk: Csík megyében, 
a szárhegyi fehérmárvány, csillámló, krémesfeher 
színével egészen olyan, mint pároszi testvére. Igazi 
kincs a földben, csak éppen a tőke hiányzik a ki
aknázásához, pedig az állam támogatása megvolna 
hozzá. Amit mégis kitermelnek, az primitív eszkö
zökkel történik, pl. szeletelés helyett robbantással, 
ami persze lehetetlenné teszi az előre meghatározott 
nagyságú tömbök kibányászását. Milliók mennek 
külföldre akkor, mikor itt van a magunké, amely 
még hozzá állja az éghajlatunkat is.

Istokovits kiállítását szászkabányai Bászel 
Günther Ákos gyűjteménye követte a MÜBARÁT 
termeiben. Magyar művész, ki iskoláit főként Bécsben 
végezte, majd Egyiptomban, Olaszországban, Fran
cia- és Görögországban, végül Bulgáriában érlelte 
tanulmányait azzá a komoly művészetté, mellyel 
most a magyar közönség elé lépett. Képeinek kö-

24



BREZNAY JÓZSEF: LÁMPAGYUJTÁSKOR OTTHON. (Tempera.)

zös jellemzője a színek élénk világossága, és a néha 
a madártávlatig fokozott rálátás. A természettel 
benső barátságban van. Ezerszer figyelte meg és 
adta vissza a reggeli fények születését, a távlatokat, 
ezüstfátylakkal borító ködöket, az ősznek meg az 
esőnek halk szomorúsággal teli hangulatait. Lírikusa 
az ecsetnek. Kiemelkedő alkotásai: az igen artisz- 
tikus, dekoratív hatású „Olajfák“, a világos színek
ben fürdő „Arácsi házak“, a széles és hosszú suha- 
nású ecsetvonásokkal előadott, bánatos-szürke „Őszi 
Balaton“, a fényekadta hangulatot megkapóan érez
tető „Tihanyi táj“ c. olajfestménye. Az előadás ereje 
legjobban széles ecsetvonású figurálisain nyilvánul 
meg (pl. a szögletes vonalakkal, igen ügyesen meg
rajzolt) „Női képmás“ című pasztellen, vagy „Aich- 
horn A.“ című olajarcképen.

Tizenegy szobrát is kiállította és az az érzé
sünk, hogy szobrászi készültsége még több, mint 
a festői. Ezeken az impresszionisztikus előadásu 
szobrokon — arcképek, egész alakok — nyomról- 
nyomra (a szó szoros értelmében agyagdarabról- 
agyagdarabra) követhetjük a művész szemejárását 
és keze működését, ahogy a megmintázott mo
dellnek életteljes mása gyorsan égő munkában fel
épül. („Ülő nő“, „Orvos feje“, „Síbajnok“ stb.) 
Művészi sokoldalúságát bizonyítják óriási méretű 
photo-montage kompozíciói.

A MÜBARÁT következő kiállításán mintha 
óriási, rézfúvós zenekar zendített volna rá — allegro 
fuocoso. Kohán György mutatta be elképesztő 
nagyságú olajfestményeit, kartonjait és akvarelljeit. 
Képei láttára a futurizmus első, mámorosán diadal
mas rohama jut eszünkbe; Severini korai műveire 
gondolnunk, mikor ezt az áradó szín-, forma-, fény- 
és vonalzuhatagot, örvényt látjuk. Képein nincs kö
zel és távol, nincs elő- és háttér, színben, valeur- 
ben, formában egyértékű minden, örült iramban 
rohanó élet pillanatnyi megállításai ezek a vad és 
vaderejű kaleidoszkóp-látomások, melyeknek monu
mentális mozaikdarabjaiban eltűnik a határ a sík 
és a tér fogalma közt. Ha lehiggad s forradalmi 
láza lecsillapul, sokat várhatunk tőle, mert tehet
sége van és tud is.

A MÜTEREM-ben Barabás Márton rendezte rö
vid időn belül immár harmadik kiállítását. A mű
vész minden ecsetvonása egy-egy forró vallomás 
az erdőhöz. Látszik rajta, hogy az erdő, a hegy szá
mára több, mint puszta turisztikai cél, neki a szé
kelyországi hegyvidék életelem; lelkének-testének 
minden atomjával hozzánőtt a fenyvesekhez; 
képei a fenyvesek fenségesen üde levegőjét áraszt
ják, a reggeli, déli, alkonyati nap sugárpom
pája által előcsalt aranyzöld, ezüstkék, rőt, lila, 
sárga, piros színek gazdagságát tükrözik. Friss elő-
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adású képein a lényeg mindenütt: az átérzett han
gulat. Különösen tetszett a „Hevesi szállások“ és a 
levegőt kitünően érzékeltető „Erdőmélye“. Nagy
méretű kompozícióinak tárgyát a székely népélet
ből meríti. Érdekesek ezek a művek, előadásuk 
csupa rutin, ám nem szabad elfelejteni, hogy rutin 
és tudás nem feltétlenül egyenlő fogalmak. Egyet
len arcképe — vitéz Kolosváry-Borcsa Mihályné 
képmása — lendületes előadásával sikerültén képvi
seli az impresszionisztikus arcképfestést.

A következő kiállítás a Műterem-ben a fiatal E. 
Gáli Ferenc gyűjteménye. Olyan valaki létére, aki 
minden tanulmányát külföldön — Rómában és Pá- 
risban végezte, jóformán semmi olasz vagy francia 
hatást nem árul el festményein, sőt inkább úgy érez
zük, mintha Munkácsy („Nyári nap“), Paál László 
(„Erdőrészlet“), vagy Rudnay („Zazar partján“) meg 
a Ferenczyek, Iványi-Grünwaldok lettek volna azok 
a mesterek, akik ecsetjére irányító befolyással voltak. 
Talán egyetlenegy képe előtt („Olga virágokkal“) 
jutott egy pillanatra Manet az eszünkbe. Nem 
olaszok, nem franciásak, de magyarosak ezek 
a képek, talán azért, mert mesterüket nem érdekli 
más, mint az előtte lévő tájkép hangulata, ezt akarja 
friss közvetlenséggel vászonra varázsolni és ecsetjét 
csak a látott és hangulatában átérzett természet ve
zeti. Magyaros zamata van képeinek. Nem keresi 
az újat, képein csak az a fontos, hogy a természet
nek lelkes, kiváló készültségű, jó meglátáséi és érző- 
szívű tolmácsolója.

Nagyon rokonszenves kiállítást mutatott be az 
ALKOTÁS: festő, szobrász és iparművész szeren
csésen társított gyűjteményét. A kiállítás összbenyo
mását legjobban egyetlen szóval jellemezhetjük: ar- 
tisztikus. Pekáry István újabb művein elhagyta oly
kor mesterkélt, népieskedő irányt, monumentális 
feladatainak megfelelően nagyobbvonalú lett, a nél
kül, hogy rajzának korábbi finomságait és egyéni 
zamatát elvesztette volna. Kompozíciós készsége cs 
dekoratív érzéke megnövekedett, tónusban is mé
lyül. E képességei révén aratott nagy sikert a ró
mai Kir. Operaház számára készült díszleteivel. 
Mindinkább az alkalmazott művészetek felé for
dul, amire mozaik-tervei is mutatnak.

Gádor István kétségkívül egyik legkiválóbb kera
mikusunk; meglátszik művein, hogy alkotójuk szob
rász is, akinek nagyszerű formaérzékét tükrözik 
a vázák is. Figurálisait nagy kifejezőerő, a for
mák és az anyag fölötti biztos uralom és ötlet- 
gazdagság jellemzik. Különösen megragadók stá- 
ció-domborművei, melyeknél szebb nem igen ke
rült eddig szemünk elé. ötletgazdagsága legfénye
sebben kerámiáin nyilatkozik meg. Ellenállhatat
lan erővel áradnak keze alól páratlanul ötletes, 
szinte minden darabjukban újat jelentő alkotásai.

A harmadik kiállító, Fáy Lóránt kilenc festményt 
és 33 tusrajzot állított ki. Legerősebb oldala a pasz
tell, annyira, hogy a pasztellista még vízfestményein

is meglátszik. Tusrajzain anatómiai hűség helyett in
kább a kifejezés szellemességére, az előadás gráciá
jára, a mozdulat lényegét megrögzítő, művészien 
szűkszavú, nagyon kevés szóval mindent elmondó 
rajzra törekszik. Egyikük (a 4. szám) valahogy 
Stuck Franzot idézi eszünkbe, a többin — könnyed 
vázlatok — Rodin vonalas följegyzéseire kell gon
dolnunk. Némelyik alakja szinte egyetlen lélegzetű 
vonallal számol be a mozdulat-élményről.

AZ ALKOTÁS-MÜVÉSZHÁZ XXIII. kiállítá
sán falait Csemiczky Tihamér grafikája foglalta el. 
Ezt a grafikát magas, választékos intellektus jel
lemzi, művelője mestere a rajzolószerszámoknak. 
Katalógusához saját maga írt előszót, amely érde
kes, ha nem is mindig meggyőző esztétikai fejtegeté
seit tartalmazza. Minden műve artisztikus, a vonalak 
húrjain biztos kézzel tudja húzni vonóját. A fekete
fehér gyűjteményből kiválik a görög-hindú reminisz
cenciákat idéző „Emlékezők“ c. műve és a történe
lem előtti barlangrajzok éles lényeglátásával meg
rajzolt „Hintó“. Ám ez a jóformán egyetlen vonal
lendületbe vetített rajza nem praehistorikus emlék, 
de raffinált kultúr^. Érdekes a „Várakozók“ című 
rajza is, amely az £-görög vázarajzok finom vonal
lendületére emlékeztet.

Csemiczky jelentős kiállítását Schalk László gyűj
teménye váltotta fel. Valamennyi képét kellemes 
összhangjuk teszi rokonszenvessé. Meleg, lágyan el
mosódó foltokból fölépülő színhangulatain inkább 
Czóhel Béla, meg Diener-Dénes Rudolf hatása mu
tatkozik, semmint Iványi-Grünwaldé, mint a kata
lógus véli. Sötét szinekben pompázó önarcképe a 
Róma-előtti Patkó Károlyra, meg Korb Erzsébetre 
emlékeztet. Figurálisán olykor keresetten érvényesül 
a „pour épater les bourgeois“ elve. Szépek színben 
dús pasztelljei („Munkásleány“), és nagyon ügyesek 
— úgylátszik itatóspapír segítségével készült — 
akvarelljei.

Színvonalas és tanulságos kiállításon mutatko
zott be a KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA ifjú
sága. A hatalmas anyag méginkább érvényesült 
volna, ha megfelelő nagy tér áll a fiatalok rendel
kezésére, ahol nem lettek volna kényszerítve egy
más hegyén-hátán összezsúfolni biztató próbálkozá
saikat. Feltűnő, hogy ezen a kitűnő, szinte nagyon 
is érett kiállításon az ifjúság egyéni arcát nélkülöz
tük legjobban. Remek Szőnyi-, Koszta-, Rudnay-, 
Bernáth-, sőt Komáromi Kacz-utánérzéseket láttunk, 
de egyelőre kevés egyénit.

Legérettebb egyéniségnek Farkas András tűnik 
fel, pompás színezetű, rálátásosan komponált, a 
magyar föld hangulatát keltő „Tehenek“ c. képén. 
A fiatal művésznek még egy-két jól meg
figyelt, könnyedén papírra vetett mozdulatrajzá
ban is gyönyörködtünk. Nagyvonalúság jellemzi 
Bizse János „Fűzfasor“-át, nagy rutinnal bánik a 
vizes ecsettel Bőd László, igen ügyes Dénes László
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„Hegyoldalba, van mondanivalója Fiedler Ferenc
nek („Gyerekek“), Basilidest próbálja „modernizálni“ 
a tehetséges Hantai Simon („Jordán“), ám abban a 
téves hitben, hogy a torzítás a lélekig-látás mély, 
drámai közvetlenségével egyenlő. Ugyanez bántott 
Simó Lajos egyik kitűnő kompozícióján. A karika
túraszerűség lehet néha a lelkek mélyéből előhalá
szott véres igazság, de lehet olcsó hatásvadászat is. 
Földes Péter biztoskezű ura az ecsetnek. Győri Elek 
(„Téli temetés“) Pólya Tiborra emlékeztet, a nél
kül, hogy ennek raffinált színpadszerűségét utá
nozná. Hetey László „Leányka mosdóval“ című 
képe sikerült alkotás; a kellékszerű mosdó azonban 
avult genre-reminiszcencia. Joachim Attila tökéle
tes tudással eleveníti fel a régmúlt romantikát. Me
rész előadású Kaldrovits Irén „Kedveské“-je, melan- 
kólikus hangulattal teli Kákonyi István „Alko
nyatba, félelem nélküli lovagja az ecsetnek Kiss 
László Pál, hangulatos Kocsis Árpád; Kosztát 
juttatja eszünkbe az erőteljes kontrasztokat sze
rető, robustus erővel festő, kitűnő Moldován 1st 
ván, Szőnyit a nem is Szőnyi-tanítvány Nagy János 
(„Pádon“) és Ferenczy Károly esthangulatos „Lo
vak“ című művét Pataky Ferenc „Kertben“ című 
képével. Szembefényes, vakmerőén érdekes kék szí
neivel feltűnik Niemczuk Ádám, ügyes csendéleté
vel Orbán Gyula, lefelé ereszkedő, jórajzú .utcájá
val Puxbaum Jenő, meg a kitűnő akvarellistának 
ígérkező Rózsa György („Mussolini-tér“).

A szobrászok, Borhegyi Rudolf, Kamotsay Ist
ván, Kallós Elek (Svanholm arcképével), Palotay 
Gyula és a többiek, valamennyien kiváló készült
séget árulnak el, de, festőnövendék társaikhoz ha
sonlóan, még nem a saját mondanivalójukat mond
ják. Helyszűke miatt több művészről nem emlékez
hetünk meg, azt azonban meg kell állapítanunk, 
hogy igen kevés számmal akadnak olyanok, akik — 
ezek is csak egyelőre — még nem értek meg a 
nyomdafesték számára. A kiállított képek dicsére
tére válnak nemcsak az ifjú művészeknek, de a ki
tűnő iskolának is.

RÓNAY KAZMÉR

KONTULY BÉLA FALFESTMÉNYEI 
A SZENT DOMONKOS-TEMPLOMBAN

A Domonkos-atyák Thököly-úti plébánia-temp
lomában két hatalmas új falkép kelti fel a hívők 
áhítatát s vonja magára a hozzáértők figyelmét. A 
szép belső térhatású neogótikus templom oldalfalai
nak csúcsívben záródó s bemélyülő középső mezejét 
foglalják el. Méretük egyenként ioo négyzetméter. 
Kontuly Béla alkotásai, a kitűnő mester egyre gaz
dagodó freskóművészetének újabb, ragyogó termé
kei. A jobboldali Árpádházi Szent Margit legendáját 
ábrázolja, s 1942-ben készült. Már akkor méltattuk 
s egy részének reprodukcióját közöltük a Szépmű
vészet azévi decemberi számában. Üjabb aktualitást

nyertek most nemcsak azzal, hogy időközben, 1943 
őszén elkészült a rendalapító Szent Domonkos életé
nek jeleneteit ábrázoló s a szemközti falsíkot díszítő 
freskó, hanem azáltal is, hogy a múlt nyáron szentté 
avatott Árpádházi Margit egyházi ünnepségei ezév 
januárjában fognak végbemenni.

A két falképet a művész egységesen szerkesztette 
meg. Az alacsony menza-oltár fölött, mely magva 
az egész falnak, lépcsőzetet festett, s ennek tetején 
magasodik ki, hieratikus tartásban, szemben ábrá
zolva, a környező alakokhoz képest kétszeres nagy
ságban, az egyik falon Szent Margitnak, a másikon 
Szent Domonkosnak a szentség ihletétől áthatott 
alakja. Körülöttük sűrű csoportokban hullámzanak 
az alakok. Az előírt jelenetek nagy száma sok alak 
szerepeltetését tette szükségessé; a két falkép még
sem hat zsúfoltnak, az elbeszélés, bősége ellenére is 
vizuálisan világos, tartalmilag könnyen érthető. Ezt 
csak olyan zárt képszerkesztéssel lehetett elérni, ami 
a falfestménynek lényegéhez tartozik, s amiben 
Kontulynak egyik fő művészi érdeme rejlik. A két 
falat középen üvegfestménnyel díszített három kes
keny és hosszú gótikus ablak szakítja meg. Ezek 
adottságát mesterien használta ki a művész. A sza
bad falrészeken az egységes alsó falfelületek szilár
dabb kompozícióját fokozatosan meglazítja, s a ma
gasságba érve, a könnyedébb tónusok igézetében a 
mennybeli világot nyitja meg: a Margit-cikluson an
gyalok glédájában a Szent Háromság, a Szent Do
monkos-freskón pedig ugyancsak angyaloktól övezve 
a felhőkön trónoló Madonna jelenik meg. Értett ah
hoz is, hogy az üvegablakok csillogását tüzesebb 
színfoltokkal ellensúlyozza. Ez az egyik oka, hogy 
a Szent Domonkos-templom freskói Kontuly legszí
nesebb, festőileg is leginkább kiérett falképei, ame
lyeken nagy festői hatással s a színkompozíció tuda
tos ritmusával váltakoznak az erőteljesebb és a sok
szor párásán feloldott, könnyedébb tónusok. Ügy 
látszik, hogy egyre izmosabb fejlődése a formai 
problémák tökéletes uralma mellett a színesebb fes- 
tőiség felé viszi. E tekintetben a Szent Anna-temp- 
lom tompa, barnás tónusú kupola-freskója óta nagy 
utat tett meg. A fordulópontot a pompás és nagy
szabású deáki falképek jelzik.

Igazi freskók, a szónak nemcsak technikai értel
mében — azaz hogy nedves falra vannak festve, — 
hanem azok stílusban is. Az egyes formák zártak, 
éppúgy mint az egész szerkezet. A hatalmas kompo
zíciók nem tévednek szétfolyó festői lágyságokba, 
ami az architektúra vizuális szilárdságát veszélyez
tetné. Ellenkezőleg, tömegességükkel segítik az épí
tészet szerepét, a festménnyel díszített nagy falrész 
statikai funkcióját veszik át, nem feloldják, hanem a 
festészet eszközével pótolják a szemléletileg eltűnt 
falat.

Az alakok és csoportok zártságuk ellenére sem 
merevítik meg a kompozíciót. Ritmikusan kapcso
lódnak, amit lehetővé tett a képszerkesztésnek az a
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megoldása, hogy az egyes jelenetek nincsenek egy
mástól elkeretelve. A korábban készült Szent Mar- 
git-freskónak az ablakok alatti része centrálisán van 
komponálva s szimbolikus jelentésű. Középen emel
kedik a megdicsőült szentnek öt métert meghaladó 
alakja. Kétoldalt a korona és a kereszt szimbóluma. 
A balról elhelyezett alakok a koronát, a világi éle
tet, az udvart, fegyvereket, a háborút jelképezik. 
Mellette áll a király, a királyné és a lengyel herceg. 
Jobboldalt egy zarándoknő hozza a keresztet. A ke
zében liliomot tartó Margit az Istennek szentelt éle
tet választja. Egyházi méltóságok, bíborosok, püspö
kök, szerzetesek fordulnak felé, s fölötte megjelen
nek a magyar szenteknek látomásszerűen ábrázolt 
alakjai. A kép alján, az oltár magasságában két 
jelenetet látunk a Margit-legendából. Az evangé
lium-oldalon: háború idején békéért imádkozik. A 
lecke-oldalon: atyját bátyjával kibékíti. A két ol
dalsó falsávon jelenetek sorakoznak Szent Margit 
életéből. Baloldalt legfelül Béla király kardjának 
győzelméért leányát Isten szolgálatára ajánlja. 
Alatta a gyermek Margit a veszprémi kolostorban. 
Még lejjebb: mint novicia szorgoskodik. Jobboldalt 
Szent Margit a ravatalon fekszik, sirató rendtárs
nőitől körülvéve. Fölötte, angyalok kíséretében 
mennybeszáll. A csúcsívben záródó falfelületek leg
felső részén, az ablakok fölött, imádó angyalok közt 
a Szentháromság jelenik meg.

A szemközti falkép éppoly bő epikus és gazdag 
szimbolikus ábrázolásokat tartalmaz. Az ablakok 
alatt, a másik kompozíciónak megfelelően, mint 
középpont Szent Domonkos monumentális könyörgő 
alakja áll. Körülötte, ugyanazon falsíkon jeleneteket 
látunk rendje kimagasló alakjainak életéből. A bal
oldalon a barbároktól vértanúságot szenvedett szer
zetesek mozgalmas csoportja. Alább Szent Jácint és 
veronai Sz. Péter, majd Albertus Magnus magya
ráz hallgatóinak. Lent, az oltár magasságában aqui- 
nói Sz. Tamás, amint Krisztus lehajlik hozzá a ke
resztről. Mellette Szent Antonin a mérleggel, jobb
ról lent b. Dominici János és Sz. Domonkosnak hó
doló szerzetesek. A jobb alsó sarokban Sz. Bettid n 
Lajos, amint térden állva keresztet vet cs a fegyver 
hóhérainak kezében keresztté változik. Fölötte a tö
rökök ellen vívott lepantói tengeri csata zajlik. V 
Pius pápa és környezete a rózsafűzért imádkozza, 
míg megjelenik a szultán békekövete a fehér zászló
val. Az oldalsó falsávokon balról: Szent Domonkos 
édesanyja, boldog Johanna elbeszéli férjének, hogv 
álmában kutyát látott, amint égő fáklyával bevilá
gítja a földet („Domini cani“). Alatta Szent Do
monkos prédikál a fanjeuxi eretnekeknek és a tűz- 
csoda látható, amint a Szent könyve nem ég el a 
tűzben, míg az eretnekek művei elhamvadnak; e fö
lött, az egész jelenet szimbólumaként egy páncélba 
öltözött angyal legyőzi az eretnekség ördögét. Jobb
oldalt fent: Szent Domonkos és assisi Sz. Ferenc ta
lálkozása. Alább Honorius pápa álma: a Laterán

repedezni kezd s összedőléssel fenyeget, de Szent 
Domonkos megtámasztja és megmenti a pusztulás 
tói. A falfelület csúcsán a Madonna rózsafűzért 
nyújt át a balról térdelő Szent Domonkosnak, míg 
jobbfelől sienai Sz. Katalin borul térdre.

A képenként közel száz alakot mesteri kézzel 
tartja össze, rendezi, csoportosítja Kontuly. Fal
képeinek célja elsősorban nem a díszítés, hanem a 
tanítás. A tanító-egyház szólal meg általuk, amely 
éppúgy oktat a szószéken, a szó erejével mint a fala
kon a művészet varázsával. Ezért is sorakoztatott 
Kontuly freskóira annyi alakot és jelenetet egymás 
mellé. Program-művészet ez, mint minden egyház
művészet. Eszmei és erkölcsi tartalma éppoly fontos, 
mint művészi megjelenése. A Thököly-úti Szent Do
monkos-templom freskóit szemlélve, önkéntelenül 
emlékezetünkbe tolulnak a firenzei dominikánus
templom, a S. Maria Novella mellé épített ú. n. spa
nyol kápolna, melynek szemközti falain a XIV. 
században Andrea da Firenze Sz. Domonkos és Sz. 
Tamás dicsőítését festette meg a történeti és szim
bolikái elemek éppoly monumentális hatású egyesí
tésével, mint amit a firenzei mester késői magyar 
utóda modernebb eszközökkel, de a jó egyházművé
szet követelményeinek hiánytalan figyelembe véte
lével elért. Kontuly falképeit éppúgy kell dicsér
nünk kiváló művészi kvalitásai, mint liturgikus tö
kélyük miatt. Nemcsak az ikonográfia előírásait 
követte hűen, de falképei, túlnyomó epikai és szim
bolikái tartalmuk ellenére is áhítatot keltenek.

Elismerés illeti azonban a megrendelő Domonkos- 
rendi atyákat is, áldozatkészségükért és a freskók 
mesterének szerencsés kiválasztásáért.

G. T.

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM 
GYŐRI KIÁLLÍTÁSA

Győr városa az elmúlt évben ünnepelte szabad 
királyi várossá emelésének 200 éves jubileumát, ami
ről folyóiratunk külön győri számban emlékezett 
meg. A jubileum alkalmából az Orsz. Magyar Szép- 
művészeti Múzeum a győri városi kultúrházban 
tavasszal az elmúlt száz esztendő magyar festőmu- 
vészetét mutatta be, ősszel pedig „Az elmúlt harminc 
év festészete“ címmel rendezett kiállítást. Mind a 
két kiállítás anyagát Csánky Dénes főigazgató vá
logatta ki s rendezte el a helyszínen. A második no
vember hó 6-án nyílt meg nagy érdeklődés mellett. 
A megnyitó beszédet Harsányi Lajos kanonok, a 
kiváló költő, az Orsz. Irodalmi és Művészeti Fanacs 
tagja mondotta. Koller Jenő polgármester köszöne
tét fejezte ki a vallás- és közoktatásügyi miniszter
nek a kiállítás megrendezéséért. A megnyitáson meg
jelent közönségnek Csánky Dénes mutatta be a ki
állítás anyagát.

A Szépművészeti Múzeum vezetőségét nagy elis
merés illeti azért a céltudatos kultúrmunkáért, me-
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lyet a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelő
ségével, illetve az Orsz. Főfelügyelővel, dr. Pasteiner 
Ivánnal karöltve végez, midőn a múzeum 
gazdag anyagának s különösen raktári anyagának 
igénybevételével a vidéki kultúrközpontokban be
mutatja az újabb magyar művészet alkotásait. A vi
déki múzeumok régebben alig fordítottak gondot a 
képzőművészetre, csekély anyagi eszközeiket inkább 
régiségek, várostörténeti és néprajzi tárgyak gyűjté
sére fordították. Ami festmény és szobor odakerült, 
az többnyire vidéki dilettáns művészek ajándékából 
vagy a Szépművészeti Múzeum gyérebb lététéiből 
adódott össze. Az elmulasztottakat ma már alig le
het pótolni, miért is nagyon dicséretes a vidéki mű
vészi vándorkiállítások ötlete s az a gondoskodás, 
hogy a Szépművészeti Múzeum túlszaporodott rak
tárából nagyobb s jól összeválogatott letéteket he
lyez el a vidéki múzeumokban, ami által saját hely
szűkén is könnyít. Ilymódon már nem egy vidéki 
múzeumunkban létesült az utóbbi években jól ki
kerekített képtár, amely fogalmat ad újabb művé
szetünk színvonaláról és fejlődéséről. A Főfelügye
lőségnek és legnagyobb művészeti múzeumunknak 
ez a gondoskodása természetesen nem mentesíti vi
déki városainkat attól, hogy a maguk erejéből leg
alább a saját és vidékük művészeinek alkotásaira 
áldozzanak s azokat rendszeresen gyűjtsék.

A SZÉKELYFÖLDI MŰVÉSZETI ÉV 
JANUÁRI ESEMÉNYEI

A Székelyföldi Művészi Év eseményeit a nehéz 
közlekedési viszonyokra való tekintettel úgy állítot
ták össze, hogy a három téli hónapban csak né
hány helyi kiállításra kerül sor. 1944 januárjában 
két ilyen kiállítás lesz.

Az egyik január elsején nyílik meg Sepsiszent- 
györgyön a Székely Nemzeti Múzeumban, ezt a ki
állítást a művészeti év keretében Sepsiszentgyörgv 
városa rendezi. Sepsiszentgyörgyön élt Gyárfás Jenő 
festőművész s részben magántulajdonban, részben a 
sepsiszentgyörgyi gyűjteményekben sok kevésbbé 
ismert Gyárfás-kép van. A város ezeket a képeket 
most gyűjteményes kiállítás keretében mutatja be, 
amivel igen becses művészettörténeti szolgálatot is 
végez.

A másik kiállítás január 25-én nyílik meg Csík
szeredán s az Nagy Imre festőművész munkáit mu
tatja be. Csíkszeredán különben ezidő szerint még 
nyitva van a Csíki Székely Múzeum kiállítása, 
amely mintegy kiegészítője a novemberben tartott 
Csíkszeredái várostörténeti kiállításnak.

A MŰVÉSZET- ÉS TUDOMÁNYPOLITIKAI 
BIZOTTSÁG NAGYVÁRADI ÜLÉSE

A kultuszminisztérium Művészet- és Tudomány- 
politikai Bizottságát múlt évi november hó 29-ére 
és 30-ára Nagyváradra hívta össze dr. Soós István

nagyváradi polgármester felkérésére dr. vitéz Haász 
Aladár miniszteri osztályfőnök, a Bizottság elnöke. 
Nagyvárad művészeti és tudományos életének idő
szerű problémáit tárgyalta meg a Bizottság a hely
színen. A nagyváradi ülés ebben az évben már 
negyedik kiszállása volt a Bizottságnak: Nagy
várad előtt Győrben, Kassán és Szegeden tett láto
gatást.

A minisztérium kiküldöttei dr. Soós István pol
gármester társaságában megtekintették a várost, a 
felállítandó szobrok helyét, a székesegyházat, a vá
rat, a műemléki jellegű épületeket és este megjelen
tek a Szigligeti Színház előadásán.

A helyszíni szemle alapján a Bizottság november 
29-én és 30-án három ülésen foglalkozott a város 
művészeti és tudományos kérdéseivel.

Résztvett az ülésen Nagyvárad városa részéről: 
dr. Hlatky Endre főispán, dr. Soós István polgár- 
mester, Hergár Viktor műszaki tanácsos, dr. Dalló 
Gyula kultúrtanácsnok, dr. Medvigy Ferenc felső
házi tag. A kultuszminisztérium részéről megjelent: 
az elnöklő dr. vitéz Haász Aladár miniszteri osztály
főnökön kívül dr. Romhányi Gyula múzeumi őr, ak! 
a Bizottság előadói tisztét látta el, dr. Asztalos 
Miklós nemz. múzeumi könyvtárnok és dr. Szent- 
pétery Imre miniszteri titkár. Az iparügyi minisz
tériumot Majorossy Gyula miniszteri tanácsos, a 
Műemlékek Országos Bizottságát dr. Genthon Ist
ván egyetemi tanár, előadó, a Közgyűjtemények 
Országos Főfelügyelőségét dr. Vargha László kép
viselte. Felkért művészszakértők voltak: Weichin- 
ger Károly műépítész és Antal Károly szobrász- 
művész.

A színházi kérdések tárgyalásánál jelen volt dr. 
Cziffra András a Színművészeti és Filmművészeti 
Kamara miniszteri biztosa. Egy ülésen megjelent dr. 
vitéz Terbócz Miklós miniszteri osztályfőnök, a 
nagyváradi róm. kát. püspökség miniszteri biztosa, 
egy-egy ülésen, mint meghívott résztvett dr. Né- 
methy Gyula prelátus és Putnik Bálint színigaz
gató.

A Bizottság részletesen foglalkozott a város zenei 
életével, a városban felállítandó szobrok kérdésé
vel, a város képzőművészeti problémáival, irodalmi 
életével, a város műemlékeivel — elsősorban a 
nagy történeti értéket jelentő várral —, a szükséges
nek látszó régészeti ásatásokkal, a színház időszerű 
kérdéseivel, a művésztelep, a képzőművészeti kiál
lító csarnok létesítésével, a zeneiskola fejlesztésével 
s a város tudományos feladataival, főleg a múzeum
mal, könyvtárral és kultúrházzal kapcsolatos fel
adatokkal.

A Bizottság már a helyszíni szemlén megállapí
totta, hogy a város művészeti és műemléki kérdései
nek megoldása nem ütközik leküzdhetetlen akadá
lyokba, sőt az alkotásra nagy lehetőségek nyílnak. 
Kiváltképen fontos az országos jelentőségű törté
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nelmi emléknek, az 1913 óta védett műemlékké nyil
vánított várnak méltó megőrzése és fenntartása.

A kétnapos tanácskozás biztosítja Nagyvárad iro
dalmi, művészeti és tudományos életének, az oláh 
megszállás előtti időkhöz méltó további fejlődését. 
A tanácskozások várható eredményességét nagyban 
elősegíti majd Nagyvárad közönségének kulturális 
igénye és a város érdemes vezetőségének megértése és 
áldozatkészsége.

A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZEK ORSZÁGOS 
SZÖVETSÉGE ÉS A DÉLVIDÉKI SZÉPMIVES 
CÉH EGYÜTTES KIÁLLÍTÁSA ÚJVIDÉKEN

A Magyar Képzőművészek Országos Szövetsége 
és a Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség 
Délvidéki Szépmíves Céhe által rendezett reprezen
tatív képzőművészeti kiállítás Szinyei Merse Jenő 
vallás- és közoktatásügyi miniszter és Antal István 
nemzetvédelmi propaganda miniszter fővédnök
sége, továbbá dr. Deák Leó főispán, dr. Reök 
Andor főispán, Kramer Gyula felsőházi tag, a 
D. M. K. Sz. elnöke és dr. vitéz Nagy Miklós pol
gármester védnöksége alatt nyílt meg a múlt év de
cember hó ii-én Újvidéken, a Keleti Kereskedelmi 
Főiskola aulájában. A megnyitó ünnepségen meg
jelenteket a város részéről dr. Pálos Károly kultúr- 
tanácsnok és a Magyar Képzőművészek Országos 
Szövetsége részéről Szentgyörgyvári Gyenes Lajos 
ügyvezető elnök, továbbá Baranyi Károly, a Dél
vidéki Szépmíves Céh elnöke köszöntötte.

Szentgyörgyvári Gyenes Lajos a kiállítás célját 
az ízléses Képes tárgymutatóba írt előszóban jelöli 
meg: „A visszacsatolt területen élő magyar képző
művészeknek az elszakítás alatti húszesztendós 
múltja kényszerű decentralizációt hozott létre, 
mely az országrészek visszacsatolásával a teljesen 
különálló életét elvesztette, melynek az egységes 
magyar kultúra vérkeringésébe való minél szoro
sabb bekapcsolódása elsőrendű nemzeti és képző- 
művészeti feladataink egyikévé vált.

Áthatva a közös nagy magyar célokért vívott 
küzdelmeink fontosságától, átérezve a magyar kul
túra nagy kérdéseinek jelentőségét s az elszakított 
területeken élő művésztársadalommal való szerves 
kapcsolatok szükségességét, örömmel ragadta meg az 
alkalmat a Magyar Képzőművészek Országos Szövet
sége, hogy a Délvidéki Magyar Közművelődési Szö
vetség keretében megalakult Szépmíves Céh művé
szeivel együtt közös kiállítás keretében mutassa be 
Újvidéken azon művészek alkotásait, kik az ország
ban s az ország határain túl számtalan sikert, dicső
séget, megbecsülést szereztek a magyar névnek, s el
ismerést, dicsőséget a magyar képzőművészetnek/'

A kiállításon szereplő művészek névsora: Aba 
Novák Vilmos, Ács József, Baranyi Károly, Becs- 
kereki Szabó György, Boldizsár István, Burghardt 
Rezső, Csávosi Sándor, Czencz János, Csánky Dé

nes, Csók István, Erdey Sándor, Erdeyné Tóth 
Irma, Fülöp Sándor, Gaál Ferenc, Sz. Gyenes Lajos, 
Győrffy István, Glatz Oszkár, Hagyik István, ívá- 
nyi-Grünwald Béla, Jakobtsits János, Kampis János, 
Kiss Farkas Imre, Kóbor Henrik, Krusnyák Károly, 
Molnár C. Pál, Oláh Sándor, Pandur Lajos, Petrich 
Katalin, Rónai Géza, Rudnay Gyula, Ruzicska Pál, 
Szervánszky Jenő, Szőnyi István, Szörédi Ilona, 
Szüle Péter, Veréb Ilona, Vidovszky Béla.

A kiállítás gazdag anyagának ízléses bemutatása 
Csánky Dénes, az Országos Magyar Szépművészeti 
Múzeum főigazgatójának kiváló szaktudását dicséri. 
A kiállítás anyagát az Országos Irodalmi és Művé
szeti Tanács bírálta felül.

A kiállítási hét tartama alatt Csánky Dénes „100 
év magyar művészetéről“ című előadása, Farkas 
Zoltán művészeti író, a Kisfaludy Társaság tagjának 
tárlatvezetése, Glatz Oszkár festőművész-tanár „Mű
értő közönség és a művészek szellemi kapcsolatai“ 
című előadása és Gy. Márkus Lili zongoraművésznő 
hangversenye nyújtott művészi élvezetet Újvidék 
város közönségének.

K Ö N Y V S Z E M L E

KOPP JENŐ: Magyar biedermeier festészet. Of
ficina képeskönyvek 53/54. Budapest (1943). 8°. 
31 + (5) 1., 32 kép, IV színes tábla.

Kopp Jenő a legbuzgóbb és legeredményesebb 
kutatója azon kor magyar festészetének, amely a 
múlt század első évtizedeitől mintegy a század kö
zepéig terjed, s amelyet vitatható módon újabban 
biedermeier-kornak, művészetét biedermeier művé
szetnek vagy stílusnak szokás nevezni. Felmerültek 
más, helyesebb elnevezések is: magyar romantika, 
a reformkor, a táblabíró-világ művészete. Mind- 
egyiknek van jogosultsága, de fogyatékossága is. 
A hivatkozott kor festészetének csak egy része tar
tozik a nemzetközi használattól szentesített roman
tikus művészet fogalma alá; eleje stílusban klasszi- 
cizáló. A. „reformkor“ inkább politikai kategória, s 
a művészetre annál kevésbbé alkalmazható, mert 
festői és szobrászai épp nem voltak — nálunk leg- 
kevésbbé — valami merész újítók, „refomátorok“. 
A „Táblabíróvilág“ jólhangzó, különlegesen ma
gyar, de csak egyoldalú társadalmi megjelölés; hely
telen akkor is, ha elfogadnók azt a szokatlan mó
dot, hogy stíluskorszakokat nem a művészek törek
vései, hanem a megrendelők kasztja alapján ne
vezzünk el, mert e kornak nem a táblabírák voltak 
egyetlen, de a főpapok, főurak, a városi polgár
házak és a falusi kúriák lakói mellett nem is leg
buzgóbb mecénásai s nem állítható, hogy valami 
különösebben nyomták volna osztályuk bélyegét a 
magyar művészet fejlődésére. Mindennél helytele
nebb azonban a „biedermeier“ elnevezés, amely 
mint művészi áramlat, vagy épp stíluskorszak meg
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jelölése még a német nyelvterületen sem nyert pol
gárjogot, ahol gúnyként először használták s ahon
nan a mi művészeti irodalmunk, még az első világ
háború előtt meggondolatlanul s kellő fenntartás 
nélkül átvette. Más, kivált ebben a korban nagyobb 
jelentőségű külföldi művészetben használata el sem 
képzelhető. Művészeti tartalommal a XIX. század 
első felének szerényebb magyar festészetében sem 
tölthető meg, hova-tovább csak a kispolgári művé
szeti ponyvát értik alatta. Egyébként is valamely 
kor stílusát csak a művészet minden ágára érvé
nyes elnevezéssel jelölhetjük meg. A festészetnél 
nem volna-e még helytelenebb biedermeier szobrá
szatról vagy építészetről beszélni? Nem volna-e 
abszurdum annak mondani Ferenczy Istvánt és 
Izsó Miklóst, vagy a Nemzeti Múzeum és a pesti 
Vigadó építőit? Indokolt-e épp a nemzeti ébredés 
korszakának művészetét a szomszédból átvett és 
sehol másutt nem használatos, de nem is használ
ható, a mi viszonyainkra se szabott, csufondáros 
mellékzöngéjű, tulajdonkép művészi tartalom nél
küli szóval illetni?

A magyar biedermeier festészet megfogalma
zásának zavarát mindinkább azzal a helytelen 
beállítással is tetézik, mintha ezekhez az át
lagban közepes, vagy annál is gyengébb festők
höz fűződnék a magyar festészet újjászületése, egye
sek szerint meg éppenséggel megszületése. Az utób
biakkal vitatkoznunk is felesleges, mert egyszerűen 
nem ismerik régibb művészetünket. De balhiedelem 
az is, mintha művészetünk folytonossága Mohács 
után megszakadt volna, s a XIX. század elején 
mindent élőiről kellett kezdeni. Az újabb kutatá
sok nemcsak mind bőségesebben tárják fel XVI— 
XVIII. századi emlékeinket, hanem rávilágítanak 
a különleges magyar fejlődés útjára is. A magyar 
reneszánsz például jórészt csak Mohács után nyeri 
helyi színezetét, s felismerjük a hazai bárok külön
leges vonásait is. Erre a folyamatra mély történeti 
látással Kopp Jenő is rámutat kitűnő kis kötetében, 
a nélkül, hogy a szövegrész korlátolt terjedelme al
kalmat nyújtott volna magának a biedermeiernek 
bővebb fogalmi elemzésére és bírálatára. A bieder
meiert inkább kispolgári szemléletnek, semmint egy
séges művészi stílusnak tekinti. A mellékelt válto
zatos képanyag is bizonyítja, amire a szerző maga 
is rámutat, hogy az lazábban függ össze s klasz- 
szikus és romantikus, sőt naturalista és akadémikus 
irányú műveket ölel fel, négy év híján egy század 
termésének keretében. A legrégibb közölt kép, Hor
váth Sámuel arcképe az 1773., az utolsó, Jakobey 
Károly Szent Családja az 1869. évszámot viseli. A 
kötet illusztrált szemelvényei is világossá teszik, 
hogy tökéletesen megfelel, ha a korszak magyar 
festészetét, a külföldi irodalomban is általánosan 
használatos stílusirányokba osztjuk: klasszicizmus, 
romantika, naturalizmus stb., ami teljesen fedi a 
valóságos helyzetet.

A Bécsből kölcsönzött biedermeier elnevezést 
és festőileg alig meghatározható fogalmát min
den lelkiismeretfurdalás nélkül mellőzhetjük. Je
lentése nem halad túl bizonyos korlátozott 
szociológiai megfigyelésen, amire helyesen vilá
gít rá Kopp Jenő. Kívül esnék szerény meg
jegyzéseink keretén, ha kritikai vizsgálat tárgyává 
tennők az ú. n. biedermeier-bútor stílusjelentését s 
megelégszünk azzal, hogy utalunk Voit Pálnak fo
lyóiratunk múlt számában közölt cikkére s e na
pokban megjelent kötetére (Régi magyar otthonok).

Az ú. n. magyar biedermeier-festészet helytelen 
fogalmazásának gyakran velejárója az a tévhit, 
mintha az a bécsi biedermeiernek függvénye volna, 
s továbbfűzve a hibás kiindulásból folyó okosko
dást, a magyar festészet „megújulását“ a XIX. szá
zad első felében Bécsből indítják el. Holott, ha nem 
egy festőnk tanult is az osztrák fővárosban, a va
lóság az, hogy épp a legkiválóbbak, Barabás, 
Brocky, Markó, Kovács Mihály, stb. Itáliában ér
lelték művészetüket, amihez hozzájárul, hogy az 
akkor Esztergomban és Egerben dolgozott Grigo- 
letti a velencei Akadémia nagyhírű tanára volt, s 
velencei festő, Marastoni Jakab alapította 1846-ban 
Pesten az első magyar festő-akadémiát, amelyben 
többek közt Lotz Károly és Zichy Mihály tanult. 
Beniczky Lajos (1810 kör.—1855?) egyideig a ve
lencei Képzőművészeti Akadémia igazgatója volt, 
majd Párisban, Londonban és végül Bécsben dol
gozott. Az olasz reneszánsz ihlette a mindinkább 
méltányolt Melegh Gábort, amint Kopptól közölt 
szép Madonnáján (1827?) megfigyelhetjük. Szent- 
györgyi Jánosnál nyilvánvaló a németalföldi, Mol
nár Józsefnél, a francia hatás, épp Kopptól repro
dukált képén. Szóval, festészetünk, de éppúgy szob
rászaink és építészetünk a XIX. század ébredező 
évtizedeiben a külföldi hatások tekintetében is to
vább járta hagyományos útját s arról a nemzetközi 
áramlatok nemzeti feldolgozásában sem tért le.

Kopp Jenő avatott kézzel bogozza ki e 
tágra fogott kor magyar festészetének szálait. 
Rövid helyen igen nagy anyagot ölel fel, tömör, 
íróilag is kiváló előadásban. Fejtegetései mélyen 
járnak, sok új szempontot vet fel és segít megoldás
hoz. A rengeteg adaton túl meglátja a stílusössze
függéseket s nagy érdeme, hogy finom elemzéssel 
nyomon követi, miként alakul ki a kor művészei
ben, a kölcsönzések ellenére, a magyar festői nyelv. 
Behatóan vizsgálja a kortörténeti és a társadalmi 
kapcsolatokat is. Módszere tökéletes s megállapításai 
annál hitelesebbek, mert anyagának egy jelentékeny 
részét, mint élesszemű és szerencséskezű, gyűjtésében 
céltudatos képtárigazgató maga fedezte fel.

A kötet kiállítása ízléses, amihez a kitűnő Offi
cina-kiadványoknál már szokva vagyunk. Csak a 
képtáblák aláírásának hiányát kifogásoljuk.

Geh.
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Magyar mesterművek Budapest székesfőváros kép
tára gyűjteményében. (Officina, Budapest, (é. n.), 
2°, i o  +  ( i ) 1 ., 16 színes tábla.

Úgy látszik, egy gyűjteményes kiadvány map
pába foglalt első sorozata. A Fővárosi Képtár ki
tűnő igazgatójának, Kopp Jenőnek bevezetését és a 
képtár 16 remekművének színes reprodukcióját tar
talmazza, i — i képet id. Markó Károlytól, Bara
bástól, Györgyi Alajostól, Molnár Józseftől, Lotz- 
tól, Mészölytől, Paál Lászlótól, Munkácsytól, Szé
kelytől, Mednyánszkytól, Benczúrtól, Ferenczy 
Károlytól, Rippl-Rónaitól, Csóktól, Rudnaytól, 
Szőnyitől. Több mint száz év magyar művészetét 
öleli fel, amelynek fejlődését finom tollal, szak
szerűen s mégis közérthetően vázolja a bevezetés. 
Kopp Jenő világosan látja a Markótól Szőnyiig 
vezető utat, találóan jellemzi irányait. Különösen 
érdekes és értékes tanulmányának az a része, mely
ben már a múlt században is felbukkant álnépies 
divatot bírálja, majd pedig a magyar föld igazi 
megszólaltatok méltatja s az egészséges, friss magyar 
naturalizmus kialakulását ismerteti.

A négyszínnyomatú táblák kitűnően sikerültek. 
Nem szerencsés azonban lilásszürke széles keretelé
sük, amely nem egy kép színhatását zavarja; job
ban megfelelne a semleges, lágyabb szürke tónus. 
Dicsérendő, hogy ezúttal a táblák alatt aláírást is 
olvashatunk, a következő sorozatok számára azon
ban ajánljuk, amennyiben felderíthető, az illető ké
pek dátumának megjelölését is. —eh.

ZÁDOR A N N A  és RADOS JENŐ: A klassziciz
mus építészete Magyarországon. 8°, 427 1., 230 kép. 
Budapest, M. T. Akadémia, 1943.

A Magyar Tudományos Akadémia tíz évvel eze
lőtt pályázatot hirdetett a magyar klasszicizmus 
építészeti emlékeinek megírására, e pályázat gyü
mölcse a hatalmas, dúsan illusztrált könyv, mely a 
rendelkezésre álló gazdag anyagot teljes egészében 
két ízben vizsgálja végig, a művészettörténész és az 
építész szemszögéből.

Tanulmányok és könyvek egész sorozata foglal
kozott eddig az utolsó nagy történelmi stíluskor
szak hazánkban ismeretes műemlékeivel, azonban az 
eddigi kutatás meglehetősen rendszertelen volt s két 
pont körül kristályosodott ki. Az egyik a régi Pest- 
Buda, melynek vezető emlékeiről, élen a Nemzeti 
Múzeummal, Sándor-palotával, Megyeházával és 
Lloyd-palotával, az eddigi irodalom részletesen tá
jékoztatott. A másik a vidéki kastélyok szép soro
zata, mely az itt méltatott munka egyik szerzőjé
ben, Rados Jenőben talált lelkes monografusra. 
Ezzel szemben ismereteink rendkívül hiányosak ma
radtak, ami a kisebb alföldi és dunántúli templomo
kat vagy a Felvidéket és Erdélyt illeti.

A bárok stílus építészeti emlékeit, különösen a 
szerényebbeket, csak az utóbbi húsz év kutatómun
kája szedte össze. A klasszicizmussal még mostoháb
ban bántak helyi műtörténészek. Orbán Balázs pél

dául, kinek a székely vidék legodaadóbb és legtel
jesebb leírását köszönjük, a klasszicizáló emlékeken, 
mint túlságosan újakon, átnézett. A két szerzőnek 
igen súlyos nehézségekkel kellett megbirkózniuk, 
míg a szintézisig eljuthattak. A forrásokban való 
búvárkodás oroszlánrészét Zádor Anna végezte, ki 
nemcsak a levéltárak idevágó anyagából merített 
szerencsés kézzel, hanem az egykorú folyóirat- és 
hírlapirodalomban is hasznos útmutatásokat talált. 
A műtörténésszel szemben Rados Jenő, az építész 
a vidéki emlékek már előbb tőle feltárt gazdag so
rozatát gyarapította.

A könyv két részre oszlik. Az elsőben Zádor 
Anna „A magyarországi klasszicizmus építészetének 
története“ címmel bemutatja e stílus hazai kialaku
lását, fejlődését, kiemelkedő és kisebb mestereinek 
munkásságát, majd topográfiai áttekintést ad. Pol- 
láck, Fiild s a kisebb építészek után a Dunántúl, 
a Felvidék, az Alföld és a Tiszántúl, végül Erdély 
következik. Zádor munkája a mű több mint két
harmad része, telve ismeretlen vagy száz esztendő
vel ezelőtti folyóiratokban elásott alig ismert ada
tokkal. A klasszicizmus, mint szapora alkotóstílus 
bontakozik ki ezeken az adatoktól és leírásoktól 
nyüzsgő lapokon. A szép munka végső tanulsága 
számunkra az, hogy e korszak a világi építészetben 
— nagy középületekben és kastélyokban — szeren
csésebb kezű volt, mint az egyházi építkezés terén. 
Az utóbbinak néhány monumentális emlékét (esz
tergomi, váci, egri stb. székesegyház) jelentéktelen 
s a bárok elrendezéshez többnyire szívósan ragasz
kodó falusi egyházak veszik körül. Az egyházi épít
kezés terén legrokonszenvesebbek a kupolás, centrá
lis templomok.

Rados Jenő munkája tipológiai természetű, mint 
címe is mutatja: „A magyar klasszicizmus építészete 
feladatainak tükrében“. Sorra veszi az egyes mű
fajokat, az egyházi, köz- és magánépületeket, végül 
visszapillant József nádor nevezetes szépítési bi
zottságának működésére, melynek Budapest kialakí
tásában oly nagy szerepe volt s ez alkalmat nyújt 
az egykori városrendezési kérdések tárgyalására és 
bírálatára.

Kétségtelen, hogy a könyv a magyar klasszicizáló 
építészet ügyében még nem mondta ki az utolsó 
szót. Vidéken, főkép az újabban visszakerült terü
leteken még az emlékek hosszú sorozata vár fel
kutatásra. De Zádor és Rados szép munkája meg
mutatja, hogy e pillanatban, legjobb tudásuk sze
rint, az emlékanyagból mennyi ismeretes s hogy 
merre kell még kutatásokat eszközölni. S ebben a 
további kutatásban, reméljük, elsősorban a két szer
zőre lehet számítani. G—n.

VASARI: A renaissance nagy művészei. Buda
pest, 1943. ABC kiadása. 40, 355 1., 64 tábla.

Vasárinak, a legkiválóbb olasz festők, szobrá
szok és építészek életrajzát tartalmazó alapvető
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műve másodízben jelenik meg a magyar olvasó- 
közönség előtt. Mindkét kiadás azonban (az első 
Győző, 193 6) sajnos megelégszik az eredetiben 
nyolckötetes munka néhány százoldalas kivonatá
val. A magyar Vasari ilymódon alig használható 
tudományos forrásmunkának, vagy akár művészet- 
történeti segédeszköznek, inkább a nagyközönség 
okulását szolgálja s Brelich Mario kitűnő fordításá
ban valóban élvezetes olvasmány. A Vásáritól 
részletesen tárgyalt mesterek közül csak a legjelen
tősebbeket emeli ki s 28 életrajzban ismerteti az 
olasz művészet első három nagy századának, 
trecentónak, quattrocentónak és a cinquecentónak 
alkotómestereit, Cimabuetól Michelangelóig. A fes
tők szerepelnek a legnagyobb számban — ami meg
felel az eredeti arányoknak is —, az építészek kö
zül csupán egynek, Brunelleschinek jutott hely. 
A könyv terjedelmének szűkreszabott határai azon
ban nemcsak a mesterek kiválogatásánál, hanem 
magánál az életrajzszövegnél is éreztetik hatásukat. 
A részletező, gyakran mellékkörülményekre is ki
térő leírásokat meg kellett rövidíteni, hogy legalább 
a lényeges részek, a művészek életére és műveire vo
natkozó fontos adatok maradéktalanul kerülhesse
nek az olvaso elé. Ezt a szándékot kétségtelenül 
meg is valósította a kötet szerkesztője s egyben 
fordítója. A kötet értékét a kiadó bőséges kép
anyag közlésével igyekezett emelni, sajnos azonban, 
éppen a képanyag sok kívánnivalót hagy hátra. 
Különösen a színes táblák gyengék, hamis fogalmat 
adnak az eredetiről.

LUDWIG SCHUD T: Caravaggio. Wien, 1942. 
Schroll. 8° 55 1., 80 tábla.

A művészmonográfiáknak legújabb sorozata a 
becsi Anton Schroll kiadásában kerül a nagyközön
ség elé. A csinos piroskötésű, szépen illusztrált 
nagy-nyolcadrét kötetek az egykor oly népszerű 
Knackfuss-féle művészéletrajzok és a Klassiker der 
Kunst-kiadványok örökébe igyekeznek lépni. Az 
elődökkel való összehasonlítás azonban nem éppen 
előnyös. Schroll kötetei valahol a népszerűsítés és 
a tudományosság közt a középúton állnak meg s 
engedményeket tesznek mindkettőnek. A szöveg
rész például a Caravaggio-életrajz esetében nem ön
álló kutatás eredménye, hanem a nagy olasz ba
rokk-mesterre vonatkozó tudományos művekből le
szűrt ismertető kivonat. A szerző elbeszéli a külö
nös zseni kalandos életét, s élete kapcsán felsorolja 
alkotásait Róma, Nápoly s Málta szigetének templo
maiban. A szenvedélyesen naturalista, erős fény
árnyék ellentétben kidomborodó képeket részlete
sen leírja s jellemzi úttörő művészi sajátságait.

Caravaggio a bárok festészet egyik legjelentősebb 
mestere volt, hatása messze túllépi Itália határait, 
Caravaggio-követőket elsősorban Spanyolország
ban, továbbá Németalföldön, Francia- és Német
országban is nagy számban találunk. Megragadta 
őket a mester páratlan kifejezőereje, kérlelhetetlen 
őszintesége, a mozgalmas és festői látásmód. Cara
vaggio különös, széles skálájú művészi egyéniségét 
tárja elénk a kötet gazdag képanyaga, a szentképek, 
mitológiai ábrázolások, zsánerjelenetek gazdag so
rát néhány arckép s az olasz festészet egyik első 
remek csendéletképe egészíti ki. A szerző az il
lusztrációkhoz rövid megjegyzéseket fűz s ezekben 
utal a művek irodalmi említésére. Maguk a képek 
a legmodernebb fényképtechnikai és sokszorosító 
eljárásokkal készültek s az olvasó igaz élvezetére 
szolgálnak.

HEINRICH DECKER: Barockplastik in den 
Alpenländern. Wien, 1943. Andermann. 86 1., 
234 tábla.

A buzgó osztrák barokk-kutatásnak legújabb ter
mése Heinrich Decker könyve. Az inkább csak nép
szerűsítésre törekvő újabb kiadványokkal szemben 
tudományos célt szolgál. A szerző szeme előtt, a 
politikai határokon túl vagy innen, a természeti és 
földrajzi adottságok alkotta egység lebeg. Felfogása 
szerint az egész alpesi vidék kultúrkepet azonos 
szellemi erők irányítják, művészi termelését azonos 
vonások határozzák meg. Ez a sajátos jelleg, mi
ként bevezetésében kifejti, a „gyökeres nepiseg“ 
hatóereje. Tétele igazolására több kötetre tervezett 
munkájának most megjelent első részében közelebbi 
hazájának, Ausztriának barokk szobrászatát mu
tatja be. A stílusfejlődés egyes állomásait behatóan 
jellemző szövegét, valamint gazdag képanyagot, te
rületi egységek, azaz „művészeti körök“ (Felső- 
Duna, Karintia stb.) szerint osztja fejezetekre. Ki
tűnő felvételekben tárja fel az osztrák barokk szob
rászat egyik legérdekesebb részét, a még középkori 
forrásból táplálkozó fafaragású oltárplasztikát. 
A szenvedélyes kifejezésre törekvő, valóban népi 
hagyományokhoz kötött helyi mesterek mellé so
rolja azonban az Ausztriában működő olasz szob
rászokat is s e ponton elgondolásának egysége és 
következetessége csorbát szenved. A közölt képek 
világosan mutatják, mennyire eltérő és különálló a 
Carlonek, Giulianik, Mattielik s az őket követő 
bécsi akadémikusok érzésvilága és formaadása. 
A „gyökeres népiség“ hatóerejét aligha terjeszthet
jük ki tovább, mint az Alpok vidékének helyi mes
tereire, a kő- és bronzplasztika irányító befolyásá
tól távoli vidéki műhelyekre. G. K.
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BILDENDE KUNST *  BELLE ARTI
STEPHAN GENTHON: DIE SCHULE VON 

NAGYBÁNYA. In der Geschichte der neuen un
garischen Malerei bildet die Malerschule von Nagy
bánya ein entscheidendes Moment. Simon Hollósy 
zog im Jahre 1896 mit mehreren Schülern seiner 
Münchener Malerschule in dieses herrlich gelegene 
ungarische Städtchen; er gründete hier eine beson
dere Schule, deren gründende Mitglieder Stephan 
Réty, Johann Thorma und Karl Ferenczy, sodann 
die sich ihnen anschliessenden Stephan Csók, Béla 
Iványi-Grünwald und Oskar Glatz zu den grössten 
Meistern der modernen ungarischen Malerei wur
den. In ihrem Stil war anfänglich die Kunst von 
Bastien-Lepage von richtunggebendem Einfluss, spä
ter brachten sie den Impressionismus zur Geltung. 
Die vollen, warmen Farben, und die Stimmungs
elemente verleihen der Schule einen besonderen 
Stil, dessen ungarischer Geist unverkennbar ist. Die 
zweite Generation der Schule bewahrt in ihrer An
hänglichkeit zur Landschaft und Stadt bis heute 
die edlen Überlieferungen.

IRENE KIRIMI: EUGEN GYÁRFÁS (1857— 
1925). Gyárfás war einer der interessantesten Künst
lerpersönlichkeiten der neuzeitlichen ungarischen 
Malerei. Der aus einer Székiéi* Adelsfamilie stam
mende Jüngling studierte erst in Budapest bei Szé
kely und Benczúr, später in München bei Alexander 
Wagner. Im Jahre 1881 malte er sein Hauptwerk, 
das „Bahrgericht“, das die Ballade des grössten 
ungarischen Epikers, Johann Arany, mit seltener 
dramatischer Ausdruckskraft vergegenwärtigt. Das 
grosse Werk wurde von der Kritik ungünstig auf
genommen, und der unlustig gewordene Künstler 
vermochte in seinen späteren Genrebildern („Win
terfreuden“, „Vor dem Ball“) und in seinem histori
schen Kompositionsentwurf („Der Tod Aron Ga
bors“) nicht mehr das künstlerische Niveau seines 
Hauptwerkes zu erreichen. In seine Heimatstadt 
Sepsiszentgyörgy zurückgezogen malte er haupt
sächlich Porträts und zeichnete Illustrationen zu 
seinen eigenen Gedichten.

FRANgOlS GACHOT: MAURICE DENIS 
(1870—1943). vergangenen Jahre schloss Mau
rice Denis, der grösste Meister der französischen 
Kirchenkunst, im Alter von 73 Jahren, für ewig 
die Augen. Er ging von Gauguin und Cézanne her
vor, doch hielt er sich den Übertreibungen der 
„Fauves“ fern und wurde zum Haupt der „Neo- 
Traditionismus“ genannten Schule. Er schuf ausser 
feinfühligen Andachtsbildern grosszügige Wand
gemälde. Er war auch ein hervorragender Kunst
schriftsteller. Seine hellen, heiteren Farben, der har
monische Rhythmus seiner Linien und seine reli
giöse Tiefe sichern ihm eine hervorragende Stellung 
in der europäischen Kunstgeschichte.

STEFANO GENTHON: LA SCUOLA DI 
NAGYBÁNYA. Nella storia della nuova pittura 
ungherese la scuola di Nagybánya rappresenta un 
fattore di grande importanza. Nell’anno 1896 Si
mone Hollóssy, in compagnia di parecchi allievi 
deli sua scuola di Monaco, si recö a questa citta- 
dina ungherese, ricchissima di bellezze pittoresche; 
egli vi stabili una scuola, i cui membri fondatori: 
Stefano Réti, Giovanni Thorma e Carlo Ferenczy, 
nonché successivamente Béla Iványi-Grünwald, Ste
fano Csók ed Oscarre Glatz sono divenuti i sommi 
maestri della moderna pittura ungherese. In princi
pio il loro stile fu influenzato da Bastien-Lepage; 
piú tardi si accostarono all’impressionismo. I colori 
accesi e densi, e gli elementi espressivi prestano alia 
scuola un’impronta tutto particolare, il cui spirito 
ungherese si manifesta chiaramente. Nei nostri giorni 
la seconda generazione della scuola conserva ancora 
le sue nobili tradizioni.

IRENE KIRIMI: EUGENIO GYÁRFÁS. Euge
nio Gyárfás fu uno dei piú interessanti artisti della 
nuova pittura ungherese. Nato di una nobile famiglia 
transilvana, studio prima a Budapest da Székely e 
Benczúr, poi a Monaco dal compatriota Alessandro 
Wagner. In 1881 dipinse il suo capolavoro, il „Giu- 
dizio di bara“, ehe evoca con rara forza d'espres- 
sione dramatica la poesia del piú grande poeta epico 
ungherese, Giovanni Arany. Nei suoi posteriori 
quadri di genere („Piacere d’inverno“, „Prima del 
ballo“), nonché nel suo abbozzo di composizione 
storica („La morte di Áron Gábor“) 1’artista non 
seppe piú raggiungere il livello artistico dei suo 
capolavoro. Ritirandosi nella sua cittá nativa Sepsi- 
szentgyörgy, egli dipinse sopratutto ritratti e di- 
segnö illustriazoni per le sue proprie poesie. Per il 
suo ingegno compositivo e per la sua perfezione 
tecnica, egli merita d’esser enumerato fra i migliori 
maestri della moderna pittura ungherese.

FRANgOlS GACHOT: MAURICE DENIS 
(1870—1943)- Nell’anno seorso, all’etä di 73 anni, 
mori Maurice Denis, il sommo maestro della pit
tura sacra francese. Sorto da Gauguin e Cézanne, 
si tenne lontano dalle esagerazioni dei „Fauves“ e 
divenne capo della cesidetta scuola dei „Neo-Tfa- 
dizionismo“. Con una devozione profonda ed in
tima creo le sue pitture murali, ehe aspirano ad 
una grandiositá decorativa. I suoi capilavori sono: 
i pannelli nella scalea dei Musée des Beaux-Arts a 
Parigi, gli affreschi nel teatro Champs-Elysées, 
inoltre il suo celebre quadro „Onore a Cézanne *. 
Il suo colorito limpido e sereno, il ritmo armo- 
nico delle sue linee ed il suo fervore religioso gli 
assicurano una posizione eminente nella storia dei 
Farte europea.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Mariay Ödön dr. — 44.302. — Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. (F.: Thiering Richárd )
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BÍRÓ JÓZSEF:

1RDÍLVI KASTÉLYOK
21 2  lap szöveg, 115 kép, 1 színes melléklettel. 

(Űj Idők) Félvászonkötésben 55*— P

DERCSÉNYI DEZSŐ:

A  I M I © U A O K
Az Officina kiadásában megjelenő Ars Mundî sorozat 
Vili. kötete. Színes és mélynyomású képekkel.

Félvászonkötésben 16*80 P 

HOMÉR LAJOS:

BCILIITD MO IDA TU® ÁCS
Ars Mundi VII.

Félvászonkötésben 14*80 P

PETRO VICS ELEK:

F I R I M e g y  K Á ® @ I L Y
2 4  színes melléklet, 80 mélynyomású kép.

(Athenaeum) Félvászonkötésben 96*— P

TÓTH E R V I N :

I  Hí ® © F> A 0 @®AFI1KA
1 8 8  lap nagyszámú részben színes illusztrációval.

(Bokor és Vájná) Félvászonkötésben 25*— P

TÓTH ER VI N:

A iAF>ÁM F A M I T i l I T
Ars Mundi V. 10*80 P

V A S A R I :

A  R I M A B t ® A I M C I  
M A < § V  IMI §  W f i  §  g  1 0
3 $ 6  l., 6 4 , köztük 8  színes képtáblával.

(ABC kiad.) Félvászonkötésben 40*— P
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KÉRJEN MUTATVÄNYSZÄMOT A KIADÓ
K. M.  EGYETEMI NYOM DÁTÓL
BUDAPEST VIII, MÚZEUM'KÖRÚT 6. (Gólyavár)

V O I T  P Á L

Régi magyar otthonok
Évszázadok magyar lakásművészete 
vonul fel ebben a sokszáz képpel 
díszített bibliofil munkában.

Ára 24' —  P
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lS[émet m ű v é s z e t i  k ö n y v e k
MUNOZ ANTONIO :

R E M B R A N D T
Nagyalakú kötet, szerző bevezető tanulmányával. 
Félvászonkötésben, 130 mélynyomású és 10 színes 
képtáblával.

(GoldmannsVerl.) Ára 38*— P

KELLER HARALD:

G I O V A N N I  P I S ANO
Nagy S°, 71 szövegoldal, részletes katalógussal, 
132 képpel

(SchrolUVerl.) Félvászonkötésben 18*62 P

RAVE PAUL ORTWIN:

GENIUS DER BAUKUNST
Eine Klassiscbromantische Bilderfolge an der Berliner 
Bauakademie von Karl Friedrich Schinkel. 83 szövegy 
oldal számos képpel.

(Gebr. Manny Verl.) K em énypapír kötésben 12*35 P

KUNST DES FERNEN OSTENS
Landschaften, Blumen, Tiere. Otto Fischer bey 
vezetésével 13 pompás színes képtáblán Kína és 
Japán klasszikus mestereinek festményeit adja.

(IrisyDruck.) Karton borítékban 10*92 P

HETZER THEODOR:

DIE FRESKEN TIEPOLOS
in der Würzburger Residenz, go szövegoldal, 67  
képtábla díszíti ezt a szép kiállítású kötetet.

(Klosterm&nnyVerl.) K em énypapír kötésben 27*55 P

LANGLOTZ ERNST—SCHUCHHARDT W. H :

ARCHAISCHE PLASTIK 
AUF DER AKROPOLIS
A komoly müértő érdeklődését igénylő kötet, sok 
képpel.

(KlostermannyVerl.) K em énypapír kötésben 16*15 P

Beszerezhető az Egyetemi Nyomda könyvesboltjában, Budapest, IV., Kossuth L.-utca 1 8 .
V_____________________________________ ___________________________________________ /

CORVINA
R A S S E G N A  I T A L O — UNGHERESE

Olasz  nyelven megjelenő magyar—olasz  szemle. 

Szerkeszti  G e r e v i c h  Tibor és Z a m b r a  Alajos.  

Kiadja a Korvin Mátyás M a g y a r—O lasz  Társaság.  

Megjelenik minden hó 15-én. — Szerkesztőség és kiadó

hivatal : Budapest IV. kerület, Egyetem-utca 4. szám. 

Előfizetési á r : egy évre 20*— P, egyes szám ára 2*— P.

A szerkesztésért és kiadásért felelős : Mariay Ödön dr. — 44.302. — K. M. Egyetemi Nyomda, Budapest. (F. : Thieíing Ricbárd.)
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BENCZÚR GYULA

E z  év január 28-án múlt száz esztendeje, hogy 
az újabbkori magyar festészet egyik legtündök- 
lőbb tehetsége, Benczúr Gyula megszületett. 
Hosszú, dústermésű pályája nemrég zajlott le; 
alig negyedszázada, 1920-ban halt meg. Mi idő
sebbek még tanúi voltunk káprázatos sikerei
nek, de azoknak az ádáz művészeti harcoknak 
is, amelyek élete második szakaszában körülötte 
dúltak. Benczúr Gyulát nem kell felfedezni, 
mert nem felejtették el, méltánylói, de bírálói 
se, akik nem is annyira őt, mint inkább korát 
és később utánzóit ültették a vádlottak padjára. 
A művészete körül a maga idejében rendkívüli 
hevességgel fellobbant viták ma már nagyjában 
elültek, s a tárgyilagos kritika a magyar művé
szet történetének legnagyobb alakjai közé köny
velheti el.

Egyhangú méltánylásának akadálya volt, hogy 
még java munkálkodásának idején új művészeti 
irányok tűntek fel, merőben más szemléletű te
hetségek az ifjúság nagy lendületével törtek 
maguknak utat. Az akkori modern festők, az 
egész újító mozgalom harcos és hangos kritikusi 
kísérete a konzervatív művészek közül teimé- 
szetesen épp őt támadta a legélesebben, mert az 
ellentáborból ő magaslott ki a legjobban. Ez a 
szektariánus napi polémia mint mindig, ak
kor is egyoldalú, túlzó, igazságtalan volt, s ma 
már tudjuk, hogy soknak a nevét is elfelejtet
ték azok közül, akiknek érdekében Benczúr el
len a harcot vívták. Benczúr Gyula békés, de
rült természetű volt. A harcot nem kereste, de 
állta s tovább haladt a maga útján. Az igazta
lan támadásokra ecsetjével válaszolt, nemcsak 
abban az értelemben, hogy magát zavartatni nem 
engedve, tovább alkotta remekműveit, hanem, ha 
jókedve tartotta, fölényes kedéllyel ecsethegyre 
vette ellenfeleit. Egyik leghevesebb támadóját, 
korának egyik legnyugtalanabb szellemét, Hock 
Jánost, aki a politikai retorika hangszóróján át 
adott szavának nagyobb visszhangot, s esztéti
kailag közelebbről meg nem határozható művé- 
vészeti reformot követelt, mint Mefisztót fes
tette meg egy brilliáns kis arcképen. S hogy be
mutassa, mennyire vértezve érzi magát a hasonló

támadásokkal szemben, egyik önarcképén, bá
tor kiállásban, páncélba öltözve, vállán a mű
vészetet jelképező ragyogó bíborpalásttal, fes
tette le magát. A nemzet szélesebb közvéleménye 
előtt hírnevén és népszerűségén nem esett csorba. 
A hivatalos világ, a kormányzat, testületek, a 
legmagasabb körök fel egész az uralkodóházig 
elhalmozták kitüntetéssel és megrendeléssel. Fe
renc Józsefet is többször lefestette, s a király, 
midőn Budapesten tartózkodott, többször meg
látogatta műtermében. Az egész akkori köz
jogi és társadalmi Magyarországnak hiva
talos, ünnepelt festője volt. Ennek elle
nére kerülte a nyilvánosságot és az ün- 
nepeltetést, ami közvetlen, póznélküli, szívélyes 
és derült egyéniségével nem fért össze. Családja 
és barátai meghitt körében érezte magát a leg
jobban. Igazi művészi nagysága nem a megren
delésre készült nagy, szertartásos kompozíció
kon és reprezentációs arcképeken, hanem azo
kon a festményein mutatkozik meg, amelyeknek 
tárgyát maga választotta s azokon a kifejezés
ben őszinte, a külső pompa helyett az igazi 
festőiséget kereső arcképeken, melyeket szeret
teiről készített.

Népszerűsége a múlt század utolsó éveiben 
állott delelőjén, midőn a nemzet be'efeledkezett 
a milléniumi ünnepségek mámorába. Nem tehe
tünk neki szemrehányást, hogy ennek a kornak 
külső csillogását szolgálta. A rábízott munkát 
tökéletesebben senki sem tudta volna elvégezni. 
A korért nem volt felelős, nem ő kovácsolta, 
csak tükrözte palettájának tüzes színeivel. Azért 
sem hibáztathatjuk, hogy idő múltával korsze
rűtlenné lett, hogy nem hódolt be az új áramla
toknak. Amit csinált, az a maga nemében tö
kéletes volt. Paródia lett volna, ha ő, a törté
neti romanticizmusnak megkésett legnagyobb 
mestere, az akadémikus festői stílusnak bámu- 
latraméltó virtuóza annyi siker, örök értékű al
kotások után átnyergelt volna az impresszioniz
mus új Pegazusára. Megtehette volna könnyű
szerrel, megvolt hozzá a technikai tudása, mint 
kevésnek kortársai közül. Próbálkozott is vele. 
Vörösköpenyes hölgy c. műve — tulajdonké-
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BENCZÚR GYULA: A SZENT KORONA ÁTADÁSA. (1839) — Esztergom, Keresztény Múzeum

pen első nejének szabadba állított, de a szabad
ban is festett képe — egyike volt az első ma
gyar impresszionista irányú, plein-air festmé
nyeknek. Akárcsak Szinyei, ő sem a kész fran
cia receptet vette át. Magából hozta ki a teljes 
szabadtéri fénytől sugárzó újszerű festői hatást. 
A kérdés azonban tovább nem érdekelte, csak 
kísérletnek tekintette a művészettörténetüeg 
mindenesetre érdekes próbálkozást. Művészi 
szemlélete gyökerében más volt s ehhez hű ma
radt. Többnyire zárt térbe helyezett témáinak 
nem felelt meg az impresszionizmus s mint arc
képfestő, előkelő modelljeit is műteremben fes
tette.

Benczúr Gyula művészete egy letűnt kornak, 
nem is annyira időbeli, mint inkább érzésbe!! 
messzeségéből ragyog felénk. Ha annak a kor
nak eszméi ma jórészt idegenek tőlünk, s idegen, 
túlhaladott az a korszellem, melynek Benczúr 
hű tolmácsolója volt, ettől az immár kortörté
neti dokumentumtól eltekintve, tisztán művészi 
szempontból nagysága és jelentősége mind fé
nyesebben és tisztábban-tündököl.

Utolsó tagja volt, Munkácsy, Lotz, Székely 
Bertalan, Madarász Viktor, Zichy Mihály után BENCZÚR GYULA: BENCZÚR ETELKA. — Fővárosi Képtár.
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annak a nagy nemzedéknek, amelynek művé
szete még mélyen a XIX. században gyökere
zett, s amely hosszú századok, talán Mátyás 
reneszánsza után újra kivívta a magyar művé
szet nemzetközi rangját és elismerését. A ma

gyar Ottocento, a XIX. század első felének 
éber kezdeményezése után festészetünk belső fej
lődését a kiegyezést követő termékeny évtize
dekben olyan magaslatra lendítették, ahová a 
magyar írói géniusz már korábban eljutott. A
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BENCZÚR GYULA: A MŰVÉSZ GYERMEKEI. — Fővárosi Képtár.

magyar szellem gazdagabbá teljesedett velük. 
A művészet síkján ugyanarra a szintre emelked
tek, mint az irodalomén, korábban Vörösmarty 
és Petőfi, kortársaik közül pedig Arany és Jó
kai. S ha költők és művészek közt párhuzamot 
vonhatunk, az utóbbi nemzedékből Aranyt Szé
kely Bertalannal, Jókait Benczúr Gyulával ha 
sonlíthatjuk össze. Különösen kínálkozik az 
egybevetés Jókai és Benczúr között. Mind a

BENCZÚR GYULA: VÖRÖS KÖPENYES HÖLGY.
Fővárosi Képtár.

kettő romantikus lélek volt, képzelete szívesen 
szállott régmúlt időkbe, nyelvezetük — az 
egyiknek írói, a másiknak festői nyelve — gaz
dag, dús, színes, csillogó volt. Mind a kettő de
rült, alapjában békés természet volt, s bár Jókai 
fiatalon résztvett a szabadságharcban, Benczúr 
pedig a szabadságharc és a Bach-korszak gyér 
mek- s ifjúkori emlékeinek hatása alatt szabad
kozott attól, hogy a bécsi Akadémiára írassák:

BENCZÚR GYULA: GRÓF KÁROLYI LÁSZLÓNÉ. 
Gróf Károlyi István tulajdona.
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később megbékélt öreg kurucok lettek s egyként 
élvezték a nagylelkű uralkodó kegyét. Vénájuk 
hosszú életük utolsó szakaszában sem szikkadt 
el: mindketten elmondhatták, ami az egyiknek 
jelszavából szállóige lett: „öreg ember nem vén 
ember."

Benczúr, nagy pályatársai közül Munkácsy- 
hoz, Paál Lászlóhoz, Zichy Mihályhoz, Líezen- 
Meyer Sándorhoz hasonlóan hosszabb ideig mű' 
ködött külföldön, 13 évet töltött Münchenben, 
az akkor virágkorát élő ottani nagyhírű Akadé
mia tanára, majd festészeti osztályának vezető-
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jeként. Ott is megmaradt azonban magyarnak, 
nemcsak honpolgárságában, nyelvében és szoká
saiban, hanem művészetében is. Ottani magyar 
művésztársai körében élt. Egyideig Szinyei Merse 
Pállal és Salamon Gézával közös műtermet tar

tott s bár külsőség, de jellemző apróság, hogy 
a müncheni társas összejöveteleken, estélyeken 
frakk helyett zsinóros magyar attilában jelent 
meg, melyet odahaza, Kassán szabatott magá
nak. A lényeg az, hogy művészete, hosszú kül
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BENCZÚR GYULA: MÁTYÁS FOGADJA A PÁPA KÖVETÉT (Vázlat). — Fővárosi Képtár.

földi tanulmányai és idegen mesterek hatása el
lenére, műveinek érzéstartalmában, elképzelésé
ben és kifejezési eszközeiben magyar volt. Az 
idegen légkör nem halványította el, csak még- 
inkább megacélozta magyarságát. Nagyszabású 
képeiből éppúgy sugárzik magyarsága, mmt- 
ahogy pontosan kielemezhetjük azt jelentéktele
nebb alkotásain, minden művén. Művészi tem
peramentumának ez a magyaros lobogása vilá
gít rá azokra a lényeges stílusvonásokra, ame
lyek mesterétől, Pilotytól megkülönböztetik. 
Művei, nagy történeti kompozíciói, azok is, 
mint Hunyadi László búcsúja és II. Rákóczi Fe
renc elfogatása, amelyek még Münchenben, 
szinte Piloty mesteriskolájának árnyékában ké
szültek, kevésbbé színpadiasak, inkább drámai 
erő és lendület lüktet bennük; a későbbi nagy 
vásznak pedig, Vajk keresztelése, Budavár visz- 
szafoglalása, a Milléniumi hódolat ünnepélye
sek és nagyvonalúak. Történeti képein a ma
gyar hősi szemléletnek ad megkapó kifejezést. 
Ha a tárgy másként nem írta elő — mint a 
Milléniumi hódolaton vagy az Első Magyar Ál
talános Biztosító Társaság alapítását ábrázoló 
nagy csoportképén —, rendszerint kevés, de ha
tásosan beállított alakkal szerkesztette meg ké
peit. Bár kitűnően rajzolt, nem aprólékoskodott, 
a formákat összefogta s kiemelte a festőileg ki
aknázható részleteket. Rajza mindig hajlékony, 
eltérően Piloty keménységétől, merevségétől. Az 
alakokat nem zsúfolta, a részleteket feleslege
sen nem halmozta. Tárgyi és festői mondani
valóját érthetően és világosan adta elő, ami mű
vészetünknek, századok fejlődése során kiala-

BENCZÜR GYULA: TÁJKÉP. — Fővárosi Képtár.

kult s a magyar gondolkodásmódból folyó alap
vető vonása, korokon és stílusokon kereszrül. 
Különbözött mesterétől a színezés nagyobb ere
jében, mélyebb tüzében, a szélesebb, festőibb 
ecsetkezelésben is, amiben a gazdagabb magyar 
színfantázia és a szabadabb festőiség, ugyan
csak lényeges magyar stílusvonások érvényesü
lését láthatjuk. Müncheni akadémiai tanulmá
nyai folytán, több más magyar festőtársához 
hasonlóan, az akkor ott uralkodó s végered
ményben a francia romantikus festészetből táp
lálkozó Pilotyzmusból indult ki, amelynek azon
ban föléje emelkedett. Az elmondottakból nyil
vánvaló, hogy némelyek egyoldalúan és igazság
talanul illették a Pilotyzmus vádjával s tartották 
Piloty epigonjának. Ez a beállítás, művészi egyé
niségének ez a csökkentése annál kevésbbé jogo-
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sült, mert fegyvertárát több régi nagy mester, 
Rubens, Veronese, Tiepolo és az arcképfestészet
ben a francia Rigaud tanulmányozásával gazda
gította s ezek hatását éppúgy be tudta olvasz
tani művészi egyéniségébe, éppúgy sajátos stílus- 
egységbe forrasztotta, mint azt, amit a müncheni 
akadémia antik osztályán az azóta névtelenségbe 
merült Hinterspergtől, Anschütztől, majd a 
mesteriskolán Pilotytól tanult.

Benczúr művészetének, tehetségének, egész 
egyéniségének magyarsága a magyar földből és 
abból az erkölcsi és szellemi légkörből sarjadt ki, 
ahonnan a müncheni Akadémiára elindult. Ma
gyar nemesi családból született, s az Alföld ke
leti végében, Nyíregyházán látta meg a nap

világot, amely ott Szabolcsban éppoly melegen 
tüzel, mint ragyogó színei vásznain. Még kétéves 
sem volt, midőn szülei Kassán telepedtek meg. 
Az ősi kuruc város történeti levegője, művészeti 
hagyományai, fejlett kulturális élete, patinás 
műemlékei döntően hatottak fejlődésére. A leg
szebb magyar dóm árnyékában nőtt fel. Első 
művészi benyomásai a dóm mellett, a magyar 
korai gótika igazgyöngye, a Szent Miháiy-ká- 
polna, a premontreiek tömörfalú késő-reneszánsz 
temploma, a finoman tagolt bárok városháza, a 
főutca szebbnél-szebb patricius házai, a Szent 
Erzsébet székesegyház gazdag pompájú, csillogó

szárnyasoltárai, a többi templomok bárok fres
kói és oltárképei, Tornyosi Tamás elegáns len
dületű Immaculata-szobra voltak. Ezeknek ki- 
törülhetetlen emlékét vitte magával a bajor fő
városba. Kassának történeti és művészi szelleme 
a tudat alatt is élt benne, munkálta művészi 
egyéniségének és stílusának kialakulását, amely
ben lehetetlen fel nem ismerni az ifjúkori be
nyomások formáló hatását. Már gyermekkorá
ban, a szabadságharcból hazatért honvédek el
beszélése alapján foglalkoztatták képzeletét és 
fűtötték magyar érzését történelmünk eseményei. 
Ezek az élmények és Rákóczi egykori székváro
sának egész milieuje gyújtották fel benne a ké
sőbbi történeti festő szikráját. 15 éves korában, 
az akkor divatozó ú. n. műlapok népszerű raj
zolójának, Geiger Jánosnak modorában, ceruzá
val készült első kompozíciója is történeti jelenetet 
ábrázol, tárgya a magyar szent korona átadása. 
A műtörténeti értékű ritka lapot az esztergomi 
Keresztény Múzeum őrzi. (Jelzete: „Készítette 
Benczúr Gyula 1859-/' ) Festői tanulmányait 
alkalma volt már Kassán elkezdenie realista ko
rában, rajztanárától, Klimkovics Bélától, aki 
jeles oltárképfestő volt és öccsétől, Klimkovics 
Ferenctől, aki arcképfestészetre tanítgatta. Diák
köri tanulmányai és az első zsenge kezdemények 
nyomot nagytak későbbi ragyogó pályafutásán:
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egyházi festészetünket remekművekkel gya
rapította, gondoljunk csak a lipótvárosi Szent 
István-bazilika oltárképére és a mozaikképei
hez készült, tisztaihletű és nemes formaadásában 
a nagy reneszánsz mesterekkel vetekedő allego
rikus kartonokra; az arcképfestés műfajához meg 
kora ifjúságától késő öregségéig sem lett hűtlen.

Páratlan munkabírású és páratlanul sokoldalú 
művész volt. A legnagyobbat s mennyiségre is 
legtöbbet a történeti és az arcképfestészet terén 
alkotta. A hazai történet mellett, tartalmilag és 
hangulatban más, könnyedebb beállításban a 
francia történelem alakjait is megelevenítette.
XV. Lajost és Dubarry asszonyt ábrázoló, ki
sebb méretű vászna legcsiliogóbb festőiségű ké
peinek egyike. Nagy oltárképek mellett karto
nokat készített a Szent István-bazilika már idé
zett mozaikjai és a pannonhalmi főapátságnak, 
Szent István megkeresztelését ábrázoló üvegfest
ménye számára. Nagyobbszabású munkái, soro
zatos arcképmegrendelései közben — miket oly
kor méltán únhatott —, mintegy üdülésül, a 
maga. művészi gyönyörűségére vidám puttókat, 
mitológiai képeket, sőt élete végén meglepő fris- 
seségű tájképeket, szinte korát jelképező hatal
mas, öreg tölgyeket festett. Ecsetje, dolányi bir
tokán 1920. június 16-án, 76 éves korában be
következett haláláig nem pihent. Élete utolsó 
évtizedében nagyobb feladatok is foglalkoztat
ták, melyeket azonban jórészt már nem tudott 
megvalósítani s csak tervekben maradtak fenn. 
Elkészítette a Magyar Tudományos Akadémia 
mennyezet-képének tervét, s a budai várpalota 
számára egy Mátyás-ciklus vázlatait, amelyek 
éppúgy képességei teljes birtokában mutatják,

mint IV. Károly koronázásáról 72 éves korában 
festett, teljesértékű vázlata (Esztergom, Keresz
tény Múzeum). Rajztudása, kompozícióinak len
dülete — ami annyira jellemzi képszerkeszté
sét —, mindvégig töretlen maradt. Csak színei
nek sziporkázó tűzijátéka hamvadt el, akárcsak 
az öreg Ticiánnál, a reneszánsz legnagyobb kolo
ristájánál. Palettája elbágyadt, de festőisége, a 
színek elszürkülése ellenére sem csökkent, lefoko
zott tónusaiban még jobban elmélyült, ecsetkeze
lése szélesebb lett, a formákat nagyobb egységbe 
fogta, amint azt különösen a Mátyás-sorozaton 
és az esztergomi vázlaton megfigyelhetjük. Ma
gas korában sem ismerte a hanyatlást.

Benczúr nagy érdemeket szerzett művészet- 
pedagógiai működésével is, amelyet müncheni 
tanárkodása után, mihelyt mód nyílott rá, tel
jesen a magyar művészet szolgálatába állított. 
1883-ban átvette az akkor alapított budapesti 
festészeti mesteriskola vezetését, amit haláláig 
megtartott. Tanárnak is nagy volt. Nem nyomta 
el tanítványainak művészi egyéniségét, szaba
don fejlődhettek, de megkapták hozzá a tudás 
szilárd alapját. Meggyőződhetünk róla, ha vé
gig futunk tanítványainak névsorán, akik közt 
a régebbiek közül Stetka Gyula, Balló Ede, Gre- 
guss Imre, Hegedűs László, Kernstock Károly, 
Pentelei Molnár János, Horthy Béla, a ma is 
élők közül Koszta József, Fényes Adolf, Dudits 
Andor, Éder Gyula, Boruth Andor, Burghardt 
Rezső stb. nevével találkozunk.

Benczúr Gyula működésének minden terüle
tén nemzetének örök háláját és a magyar művé
szet legnagyobbjainak sorában a halhatatlansá
got érdemelte ki.

GEREVICH TIBOR
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1 9 0 0  EV MŰVÉSZÉTÉ SAVARIA FÓRUMÁN

í \  városalapítás 1900. évfordulóját ünnepelte 
Szombathely, az ősi Sabaria az elmúlt 1943-ik 
esztendőben. Különös véletlene a sorsnak, hogy 
alig néhány évvel előbb, a szeminárium új szárny- 
épületének alapozásához végzett próbaásatások 
során római márványmozaikba akadt a csákány 
s a felfedezés nyomán szakértő kezek nem sej
tett méretekben és gazdagságban tárták fel vá
rosi múltjának legrégibb emlékeit. A székesegy
ház tőszomszédságában a római Savaria fóru
mának maradványai kerültek napfényre: ókeresz
tény bazilika alapjai és mozaikpadlójának rész
letei, hepe-hupás, súlyos bazaltkövekkel kirakott 
műutak, cella trichora, színes falfestmények tö
redékei s a bazilika mellett, külső falával és 
sarokbástyájával belevágva már annak alapraj
zába, a középkori „ C a s tru m  Z o m b o th e l“ hatal
mas alapfalai.

Szakirodalom és helyi hagyomány eddig is 
úgy tudta, hogy a székesegyház az egykori ró
mai fórum helyén épült — talán éppen a csá
szári palota maradványai fölé —, a püspöki pa
lota meg éppen Savaria capitoliumán áll. Az új 
ásatások (1938—41) mégis meglepetést hoztak 
érdeklődőnek és tudós kutatónak egyaránt. Ta
lán nincs még egy hely szerte az országban, ahol

ennyire együtt élne régmúlt és jelen; messzi év
századok építészeti maradványainak egymás 
fölé rétegeződése talán sehol sem figyelhető meg 
oly meggyőző világossággal, mint a székesegy
ház szomszédságában elővarázsolt, délszaki han
gulatú romkertben. A legalsóbb réteg még a 
császárkori pogány római Savaria emlékeit őrzi. 
Szent Quirinus bazilikája a Kr. u. IV. század
ban már régibb maradványok fölé épül: meg
nagyobbított szentélyének alapfala az egykori 
„porta Scarabetensis“ egyik tornyának négy
szögén nyugszik éppúgy, mint a cella trichora 
bejárati része a korábbi római műút felén. A kö
zépkori vár falában római téglák és feliratos kö
vek hirdetik, hogy a római romok benne keltek 
új életre újabb századok viharaival dacolva; a 
székesegyházról pedig már írott kútfőkből tud
juk, hogy alapfalaiba a lebontott vár s az egy
kori vártemplom kövei kerültek. Az első ókeresz
tény helyi vértanú bazilikájából középkori vár 
épült, a vár köveiből székesegyház, messzi év
századokban ugyanazon helyen, élő szimbólu
mául a városi település majd két évezredes éle
tének. A romkertre néző szemináriumi épület új 
házikápolnájában pedig a megújhodott magyar 
egyházművészet egyik legérettebb alkotása, Kon- 
tuly Béla freskója, ugyancsak Savaria fórumán
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RÓMAI M ŰÜT SAVARIA FÓRUMÁN

hirdeti jövő századoknak „Krisztus király“ di
csőségét.

1900 év művészete a modern város szívében, 
a legrégibb település középpontján, Savaria egy
kori fórumán, akkora területen, amely alig na
gyobb, mint a város mai — ^középkori alakí
tást! — főtere. Ami rajta kívül esik, inkább csak 
történeti érdekességgel bír. Mintha a történelem 
géniusza tudatosan zsúfolt volna „tenyérnyi“ 
helyre mindent, hogy egyetlen szintétikus kép
ben álljon késő utódok előtt a város egész törté
nete: római múltjának fénye, középkori urai ha
talmának szimbóluma, a lánglelkű püspök szé
kesegyháza s vele a város új fejlődésének kez
dete és végül mindezeket körülövezve a mai 
Szombathely nagystílű modern városiasságának 
minden kelléke.

Tiberius Claudius emeli colonia rangra a lé
giók korábbi szálláshelyét Kr. u. 43-ban. Ettől 
kezdve Colonia Claudia Savaria négy évszáza
don át virágzó központja és fővárosa a Felső- 
Pannóniának. Amit a provinciák művészete — 
nagyrészt itáliai eredetű mesterek alkotása

ként — létrehozott, nagy bőségben és gazdag
ságban díszítette az egykori fővárost. Capitoliu- 
mán Juppiter, Juno és Minerva kolosszális már
ványszobrai álltak — itáliai mester művei a 
Kr. u. első század végéről —, amelyek torzói 
még a XVIII. században kerülvén napfényre, 
hosszas hányattatás után az új lapidáriumban 
találtak méltó és avatott felállításra. Fórumán 
császári palota, — talán éppen hozzá tartozott 
a székesegyház alapjainak kiásásakor 1791-be)! 
napfényre került, majd felvételezése után ismét 
betemetett díszes mozaikpadló — diadalív és 
Pannónia egyik legrégibb s legdíszesebb ókeresz
tény bazilikája messzi földről hozott márvány
burkolattal ékesen s oly művészi, gazdag szín
hatású mozaikpadlóval, amelynek másáért, stí
lusban és színvonalban legközelebbi rokonáért, 
Aquiléjáig kell elmennünk. A közeli dombok 
lankáin villák, nyaralók éa amphiteatrum, a fó
rumról kiindulva északnak és délnek, keletnek 
és nyugatnak vezető pompás műutak.

Attila hadai és földrengés vetnek véget az V. 
század közepén a római colonia virágzásának.
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A SZENT QUIRINUS BAZILIKA MOZAIKPADLÓJÁNAK RÉSZLETE. Kr. u. IV. század.

De hogy a vész elmúltával s a politikai hatalom 
bukása után is tovább folyik az élet a romokon 
s hogy a romanizált lakossággal a pannóniai la- 
tinitás hagyományai tovább élnek a honfoglalá
sig, annak meggyőző bizonysága, hogy Német 
Lajos egy 86o-ban kelt oklevele, amely Sabariát 
a salzburgi érsekséghez csatolja, , ,c iv i ta s“-nak 
— és nem elhagyott romhalmaznak a síkon 
(Stein am Anger!) — nevezi a várost, későbbi 
oklevelek meg éppen vámjogáról is szólnak. Ke
resztény egyháza az avar uralom végén is fenn
állt — talán éppen a mai Szt. Domonkos-rendi 
templom szentélye helyén. A római hagyomá
nyok örökösét Szent István egyházszervező mun
kája 1009-ben a győri püspökség joghatósága alá 
vonja s ettől kezdve a középkori kicsiny telepü
lés a győri püspök-várurak fennhatósága alatt 
áll a XVIII. század utolsó negyedéig. A római 
fórumon, bazilika és császári palota romjaiból 
erős középkori vár épül — hihetőleg a XIII. szá
zad közepén —: „ C a s tru m  Z o m b o th e l“ , ahogy 
a X III—XIV. századi oklevelek említik. A vár 
körül négy-öt zegzugos vonalú utca és egy hatal
mas piactér; mindez falakkal övezve és öt város

kapuval: a középkori Szombathely, „v illa  e p i
scopalis Sa b  a ria“ vagy „ civ ita s  Sabariensis“ , 
ahogy nagyban és egészben a XVIII. század kö
zepéig fennállott s ahogy a város legrégibb ké
pes ábrázolásain ma is látható. A külső várban 
egytornyú templom, amely legutolsó, barokk 
alakját előbb Széchenyi György (1665), majd 
gróf Zichy Ferenc (1744—47) győri püspök bő
kezűségéből nyeri, a piactéren XVI. századi, 
majd. 1734-ben újjáépített várostorony, barokk 
sisakján a védőszent, Márton püspök képével, 
aljában városi börtönnel, mellette kút és Szent 
Flórián tiszteletére emelt fogadalmi kápolna.

Mindez eltűnt az újabb századok során. Ha
talmas tűzvészek pusztították a várost; megron
gálódtak s még a XVIII. század utolsó negyedé
ben lebontásra kerültek kapuk és falak, az 1817-1 
tűzvész után a roskadozó Szent Flórián kápolna 
és várostorony; a középkori püspöki vár omla
dozó épületét, amely ugyancsak Széchenyi 
György győri püspök alatt épült újjá 1669— 
1679-ben — nyilván a kor olaszos ihletésű ba
rokk formáiban —, valamint a mellette álló egy
kori vártemplomot pedig Szombathely első
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püspöke, Szily János bontatta le, hogy köveit 
beépíttesse székesegyháza alapjaiba. Ezzel a 
belső város területéről eltűnt az utolsó jelentő
sebb emlék is, amely a középkorból maradt, hogy 
helyet engedjen egy lánglelkű és messze jövőbe 
néző főpap nagystílű építkezéseinek.

Ami mégis korábbi a mai városban a XVIII. 
század utolsó negyedénél, egykor a falakon kívül 
állt: a ferencesek 1360-ban ispotályból társas
házzá alakított kolostora a hozzáépült templom
mal közvetlen az egykori Gyöngyös-kapu előtt, 
a domonkosrendiek egytornyú barokk temploma 
messze a városfalakon túl, a szomszédos Szent 
Márton községben. Mindkettő a XVII. század 
közepén nyerte mai alakját, de mindkettő fenn
állása régibb századokon át nyomon kísérhető. 
A ferences templom egyszerű csúcsíves szentélye 
a XIV. század közepére utal; gótikus támpillé- 
rei, a rendkívül meredek nyeregtető s homlokza
tának a korai barokk portálé s a legújabb, mű
vészi ízlés nélküli díszítése alatt is felismerhető 
gótikus alakítása azt sejttetik, hogy az 1638. évi 
barokk átalakítás nem járt együtt a templom 
bővítésével is. Belseje egyhajós, igénytelen épít
mény 3—3 igen csekély mélységű oldalkápolná
val, inkább csak a pillérközökben elhelyezett 
mellékoltárokkal, sokszögű záródású, tömörfáid 
csúcsíves szentéllyel. Figyelemreméltó jobboldali 
középső Szent Flórián-oltárképe — talán a kő
szegi Francz Bálint festő műve 1749-ből, a város 
fogadalmi ajándéka az egykori vártemplomban 
az 1740. évi tűzvész emlékére — rajta Szombat
hely eddig ismert legrégibb látképével.

A hozzáépült kolostor magva ugyancsak XIV. 
századi: egyszerű, művészileg jelentéktelen épít
mény, de meglepetéseket is rejthet. Csak az 
utóbbi évek során került napfényre egyik folyo
sóján két megrongált freskótöredék: amennyire 
kivehető, a provinciális későrenaissance alkotásai 
a XVI. század második feléből.

A Szent Domonkos-rend temploma a leg
utóbbi tetemes bővítés előtti alakját ugyancsak a
XVII. században, 1670-ben nyerte Batthyány 
Erzsébet grófnő bőkezűségéből. Egyhajós temp
lom, széles és nyugodt vonalú, hatalmas orom
fallal koronázott homlokzattal, balra hátul, a 
szentély oldalán álló, barokk sisakos toronnyal. 
Szokatlanul mély szentélye azt sejtteti, hogy ko
rábbi századokban önálló kápolna volt, amely
hez a későbbi bővítés során épült a kereszthajó, 
a dongaboltozatú hosszanti hajó s a rendkívül 
mély és sötét 3 — 3 oldalkápolna. A szentély 
egyenes zárófalában — kívülről cisztercita ro
mán szentélyek alakításával rokon — a mennye-

CELLA TRICHORA. Kr. u. IV—V. század.

zetig érő barokk főoltár mögött magas félkör
íves fülke, a fal mészrétege alatt középkori 
— XIV. századi — ornamentális festés marad
ványai. A nélkül, hogy az éppen most folyó 
szakszerű vizsgálatoknak és kútfői kutatásoknak 
elébevágnánk, régibb megfigyeléseink alapján 
meg merjük kockáztatni azt a véleményt, hogy 
a mai templom magva — évszázadok során újra 
meg újra bővítve és alakítva — egykori ókeresz
tény temető kápolnája lehetett Szent Márton 
püspök szülőhelyén. Szeretnők hinni, hogy Hor
váth Tibor Antal és Hell Géza kutatásai igazolni 
fogják e feltevést.

E két templomon kívül csupán néhány XVII. 
századi síremlék érdemel még figyelmet korábbi 
századokból, az is inkább csak mint történeti 
érdekesség a régibb múltjának emlékeitől meg
fosztott, modern városban. Mindaz, ami a mai 
városképnek mélyebb történeti hangulatát adja s 
magas mértékkel mérve is művészi értéket jelent, 
sőt szélesebb távlatban is jelentős műemlék: 
Szombathely első püspökének, Felsőszopori Szily 
Jánosnak és korának alkotása.

A római Collegium Germanicum et Hungari- 
cum egykori növendéke utolsónak zárja le a
XVIII. század nagystílű, építkező főpapjainak
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RÉSZLET A SZOMBATHELYI SZÉKESEGYHÁZ SZENTÉLYÉBŐL ÉS KERESZTHAJÓJÁBÓL.

sorát. Már nem a kissé világias barokk egyház- 
íejedelmi pompa képviselője, de a bontakozó új 
életszemléleté: szigorú önfegyelem és m értéktar
tás, áldozatkészség mellett is józan takarékos
ság, új ethikai komolyság az ő világa. A császári 
Bécs legkiválóbb művészei sójából választja 
Róma művészetén nevelődött ízléssel és biztos 
ítélettel a mestereket nagyszabású elgondolásai
hoz. Savaria egykori fórumán s közvetlen szom
szédságában nagyvonalú és előkelő, magyar föl
dön ritka szépségű, tudatos és zárt térkompozí
ció tárul ma elénk Szily püspök alkotásaival. 
Püspöki palotája és szemináriuma, mint két 
egyenlő épülettömb, cour d’honneur szerű teret 
fog közre, mélyén a kéttornyú székesegyház 
égbeszökő monumentális homlokzatával, míg 
vele szemben, az utcává szélesbülő tér házsora 
közepén a nagypréposti palota emeletes és széles, 
erőteljes és nyugodt homlokzata adja a finoman 
kiszámított, tudatos ellenpontozást. A tér a püs
pöki palotától balra újabb térrel kapcsolódik, 
az 1770-es évekből való s mai átépített alakjá
ban is érezhetően franciás alakítású, kissé mere
ven zárkózott megyeháza épületével egyik olda

lán, az újabban átépített s nem éppen szerencsés 
városházával a másikon.

Szily püspöki palotája (1778— 1783) — a püs
pökvár — a würzburgi rokokóból induló Mel
chior Hefele egyik legszerencsésebb alkotása s 
egyben művészi fejlődésének is jelentős állomása. 
Lezárja első korszakát, amely a passaui érseki 
rezidenciával indul s utat m utat öregkorának el
mélyedő elméleti tanulmányokból kibontakozó 
újpalladianizmusa felé. Jellegzetesen átmeneti 
mű felépítésében és díszítésében egyaránt. H űvö
sen tartózkodó s kissé bizonytalanul alakított 
nagytermét Maulbertsch grisaille-képei díszítik 
(1783) Savaria történetéből vett jelenetekkel, 
mennyezetét színpompás kompozíciókban mély
értelmű és szövevényes allegorikus ábrázolások 
s az isteni Gondviselés égi apotheozisa: a rokokó 
játszi könnyedség és klasszikus formai szépség
eszmény szerencsés szintézise. Gazdagon márvá
nyozott s minden kis mérete mellett is lendüle
tes és nagyvonalú házi kápolnájában Johann 
Georg Dorffmeister alabástromfeszülete érdemel 
különös figyelmet, sala terrenáját, amely egykor 
a magyar föld első archaeologiai múzeuma volt,
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Stefan Dorffimeister 1784-ből szignált falképei 
ékesítik: római romok és veduták színesen, hé
rosz- és istenszobrok grisailleban festve, a romok 
előtt elszórva a Savaria földjéből előkerült ró
mai maradványok, szobrok, oltárkövek, felira
tos táblák meglepő hűséggel és archaeologiai pon
tossággal ábrázolva, nyilván a város tudós 
archaeologus történetírója, Stephanus Schoenvis- 
ner utasításai nyomán.

A korban utána következő nagypréposti pa
lota — egykor Eölbey kanonok háza — erő
teljes lépés Hefele új stílusa felé. Felépítésében 
már csak a tiszta architektúra jut szóhoz, orna- 
mentális dísz nélkül, de annál tömörebb hang
súllyal. Óriáspilaszterek sora, felette súlyos 
koszorúpárkány s nagytömegű nyeregtető; egy
szerű félköríves kapu s a földszint keretezett ab
lakai fölött erőteljesen kiugró, súlyos három
szögű koronázó szemöldökök. Semmi több. A 
palota súlyos tömbjét csak a két oldalt hozzá
épített s architektonikusan kiképzett kerítés
szárny — jellegzetes toldaléka Hefele szombat- 
helyi alkotásainak — enyhíti némikép, szélesebb 
elnyujtással.

A szeminárium épülete meglepő egyszerűségé
vel alig emelkedik túl a gyakorlati igényekszabta 
szerény kereteken. Második emeleti saroktcrmé 
ben, az egykori könyvtárszobában, Stefan Dorff-

meister mennyezetképe (1791) — a négy nyugati 
egyházatya — friss színpompájával, csoport
fűzésének könnyedségével, alakok, formák és 
rövidülések bravúros megfestésével az egyéb
ként harmadrangú, termékeny epigon legjobb 
alkotásai közül való: vele jelentkezett — nem is 
titkolt ambícióval — Maulbertsch versenytár
sául, hogy a mecénás választása reá essék a már 
épülőjfélb en lévő székesegyház belső díszítésénél.

A székesegyház építése volt Szily püspök leg
nagyobb gondja; méltó díszítéséhez nem riadt 
vissza utánjárástól és áldozattól. Az agg Hefele 
utolsó s egyben legnagyobb szabású alkotása. Ha

MAULBERTSCH: A SZENT MÁRTON OLTÁRKÉP 
SZÍNVÁZLATA.
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monumentális és súlyos homlokzata emeletes 
oszloprendjével, széles párkányaival, háromszögű 
klasszikus oromzatával a viszonylag karcsú és 
tömeghatásban sem egyensúlyozott tornyok meg
oldásában nem is ment minden aránytalanságtól, 
intérieurje harmonikus és derűs ünnepélyességé
vel minden bizonnyal a századvég újpalladianiz- 
musának legnemesebb alkotása nemcsak magyar 
földön, de az egész Habsburg birodalom terüle
tén s ezzel fejlődéstörténetileg is kimagasló em
léke a század építészetének is. Latin keresztalakú 
belső, erősen megnyujtott szentéllyel, csekély 
mélységű 3— 3 oldalkápolnával. Magas talapza
ton álló korinthusi oszloprend — a kereszt sar
kain párbaszedve — tartja a széles és gazdagon 
profilozott koszorúpárkányt; a hajóban széles- 
ívű dongaboltozat, kereszt és szentély fölött le 
begő, lapos kupola. A halvány mályvarózsaszín
ben m árványozott falak, óarany oszlopfők és 
ornamentális dísz, hófehér stukkószobrok s 
mindezek fölött a mennyezet színpompás világa, 
mint legvilágosabb zóna, oly harmonikus és ki
egyensúlyozott együttest adnak a kereszthaj5 és 
szentély magasba tolt ablakaiból aláömlő fény
ben, amelyhez foghatót ebből a korból magyar 
földön, hiába keresnénk.

A mennyezetképek megfestését Szily püspök 
saját tartalm i elgondolásai alapján Maul- 
bertschre bízta, de az agg mester csak a színváz
latokat készíthette már el. A kivitelezés leg
hívebb s az egykorúak ítélete szerint legkiválóbb 
tanítványára, Joseph W interhalderre maradt, 
akinek alkotásai — a szentély angyali üdvözlete 
s a kereszt kupolájának nagy mennyezetképe 
M ária bemutatásával a templomban — hűvösebb 
és egyenletes színfoltokkal, formák és alakok 
világos mintázásával, a főcsoportok nyugodtabb 
képszerűségével minden mozgalmasság ellenére 
is stílusosan illeszkednek az erősen klassziciz
musba hajló intérieur egészébe, míg Anton 
Spreng műve, a hosszanti hajó mennyezetképe, 
ugyancsak Maulbertsch vázlata nyomán, söté- 
tebb tónusaival, ellentétekkel teli szín- és fény
hatásával egy korábbi festői korszak akadémikus 
utánérzése.

Maulbertschtől való a székesegyház négy főbb 
oltárképe; (1792) azokon is nyomon kísérhető 
— s a legutóbbi restaurálás során közelről volt 
megfigyelhető —, hogy a mester az óriásméretű 
vásznak megfestéséhez tanítványi és segédi keze
ket vett igénybe s csak a színvázlatokban meg
rögzített koncepció a sajátja és a végső festői 
egybehangolás az ő kezemunkája. Kompozíciói
hoz régibb s jobbára olasz metszetképeket hasz-

DORFFMEISTER: RÉSZLET A SZEMINÁRIUM  
MENNYEZETKÉPÉRŐL.

nált fel; a kulcsok átadása Szent Péternek című 
kisebb oltárképe Pittoni hasonló tárgyú művé
nek késői, bágyadtabb átfogalmazása, nyilván 
Pietro Monaco metszetének közvetítésével.

A többi — jobbára bágyadt, akadémikus 
ízű - -  oltárkép közül Stefan Dorffmeister Szent

KONTULY BÉLA: RÉSZLET A SZEMINÁRIUM  
HÁZIKÁPOLNÁJÁNAK SZENT MÁRTON FRESKÓJÁBÓL.
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RUMI RAJKI ISTVÁN: SZENT MÁRTON KÜT.

István képe érdemel figyelmet magyar viselet
ben ábrázolt alakjaival, mint az ébredező nem
zeti öntudat szerény és külsőséges jelentkezése 
idegenből jött mester munkáján. A helyi hagyo
mányban egész legenda fonódott a szentély Szent 
Pál megtérését ábrázoló képe köré. Ma már tud
juk, hogy a kép Pietro da Cortona hasonló 
tárgyú művének egyszerű, de igen sikerült má
solata s feltehetőleg Stefano Pozzi tanítványá
nak, a római Angelo Riccinek munkája.

A templom felszerelése gazdag ajándékozások 
során Szily püspök bőkezűségén túl is gyarapo
dott. Különös figyelemre méltók a káptalani 
sekrestye oltárának remekművű Louis XVI. por
cellán gyertyatartói, valamint a kereszthajó bal 
mellékoltárának X V III. századi római ereklye
tartója. Philipp Prokop szobrai —  finoman 
illeszkedvén az intérieur egészébe — inkább csak 
dekoratív értékben hatásosak.

1813-ig tart a székesegyház teljes berendezése. 
Közben Hefele vezető paliéra s az építés befeje
zésében utóda, Anreith János György, mint a 
gyakorlati munkában önálló tervezőkészségig 
nőtt polgári építőmester a városban megteleped
vén, mesterének stílushagyományain, de szeré
nyebb keretek közt megépíti szinte mindazt, ami 
a város belterületén — mint patinás és régi — 
ma is magára vonja a szemlélődő figyelmét. Az 
új korszak, a klasszicizmus, szinte teljesen k i
esik a helyi fejlődésből, akárcsak korábban a

renaissance; a romantikának érdekes és bizarr 
emléke a „B agolyvárának nevezett úri kastély 
a város nyugati dombvidékén: nagyarányú fel
lendülést csak a kiegyezést követő korszak hoz, 
magasabb művészi szinten az is csak egyetlen 
alkotásban, Hauszmann Alajos harmonikus és 
nemes neorenaissance városházépületében. Nem 
is jelentős műalkotások létrehozása adja meg tör
téneti távlatból az új városfejlődés mélyebb értel
mét11 s egyben érdemét, hanem inkább az a tény, 
hogy az egykori szerény és szegényes városka e 
néhány évtized alatt — ha művészi szinten nem 
is — méretekben és nagystílű városiasságban 
hozzánőtt X V III. századi múltjának nagy alko
tásaihoz. Amit viszont nem minden vidéki váro
sunkról lehetne elmondani.

Csak a legújabb esztendők hoztak létre ismét 
magasigényű műalkotást, a történelem géniuszá
nak kiszám íthatatlan játékaként ismét — Sava- 
ria egykori fórumán. Kontuly Béla „Krisztus 
király“ freskója a szeminárium új házikápolná
jában kompozíciójának erősen kötött, architek- 
tonikus felépítésével és hieratikus nyugalmával, 
csoportfűzésének lendületével és biztonságával, 
a síkdíszítés mélyebb törvényszerűségeinek 
visszatérő tiszteletbentartásával, világos színei
nek szépségével és delikát harmóniájával nem
csak a fiatal mester egyik legérettebb műve 
(1941), de a megújhódó magyar egyházművészet
nek is egyik kimagasló alkotása. Ugyanily figye
lemreméltó az új magyar szobrászat későn mél
tányolt, jelentékeny egyéniségének, Rumi Rajki 
Istvánnak Szent M árton kútja a domonkosrendi 
templom előtti téren, ókeresztény hagyományok- 
szentelte földön, látszólagos lazasága mellett is 
szigorúan zárt s egy nézetre felépített csoport
fűzésével, alakjainak biztos stilizálásával és gaz
dag vonalritmikájával, mint a város legszebb 
szabadtéri emlékműve.

Savaria fóruma mellett Rajki István művében 
vált Szent M árton püspök hagyományszentelte 
szülőhelye a művészi városfejlesztés jövőbe mu
tató másik útjelzőjévé.

K A P O S S Y  J A N O S
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M Ű V É S Z E T I  E L E T

BENCZÚR GYULA EMLÉK-KIÁLLÍTÁS

Kultuszminiszterünk megbízásából dr. Csánky 
Dénes, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója em
lék-kiállítást rendezett Benczúr Gyula születésének 
százéves fordulója alkalmából a Múzeum két föld
szinti termében. A kiállítás megnyitásán — január 
28-án — részt vettek: Szinyei Merse Jenő vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, Tasnádi Nagy András m. 
kir. titkos tanácsos, az Orsz. Irodalmi és Művészeti 
Tanács elnöke, br. W lassies Gyula államtitkár, a 
kultuszminisztérium művészeti ügyosztályának ve
zető tisztviselői, továbbá sokan a művészek, mű
gyűjtők, társadalmi előkelőségeink közül. A minisz
tert Csánky Dénes, a múzeum főigazgatója köszön
tötte és méltatta Benczúr Gyula pályájának és művé
szetének jelentőségét. Ezután Szinyei Merse Jenő 
kultuszminiszter megnyitotta a kiállítást, melyet kí
séretével együtt megtekintett. A mai nehéz viszonyok 
természetesen nem tették lehetővé az 1921. évi mű
csarnoki emlék-kiállítás méreteinek megközelítését, 
de most nem is ez volt a cél. A rendező feladata 
csakis az lehetett, hogy olyan gyűjteményt hozzon 
össze nagy művészünk munkáiból, mely „művészeté
nek fejlődését híven tükrözze vissza, munkásságának 
különböző állomásait lehetőleg jellemző művekkel, 
reprezentatív alkotásokkal“ állítsa elénk. Az ekként 
megszűkített feladatnak a kiállítás jól megfelel, mert 
a kiállított művek Benczúr hosszú, félszázadnál 
hosszabb művészpályájának különböző idejéből va
lók, és a mester gazdag munkaterületét csaknem 
minden ágában megfelelően képviselik. A rendezés 
ügyességére vall, hogy a kiállított 59 festmény kö
zül csak 26 való fővárosi vagy vidéki köztulaj
donból, a többit sikerült jelenlegi tulajdonosaiktól 
megkapni kölcsönképen, így a kiállítás javarészben 
olyan képeket mutat, melyeket a már említett 1921. 
évi tarlat óta alig láthattunk nyilvános kiállításon.

Gerevich Tibor a Szépművészet jelen számában 
közölt tanulmányában rávilágít azokra a hosszas, 
nem mindig ildomos hangon folyt művészi har
cokra, melyeknek középpontjában a századforduló
tól kezdve mesterünk művészete állott. Ez a ki
állítás csak egyet dokumentálhat művészetének ér
tékelése körül ma is folyó csatákban, hogy nagy 
művész volt. Fejlődése egyenletes, egy irányban 
haladó, s azon hamar elért a csúcspontra. Az új 
irányok nem hatottak reá, tudomásul vette azokat, 
de a saját útjáról azok kedvéért le nem tért. Ha

tett is ilyen irányban olykor egy-két kitérőt, hama
rosan visszatért saját útjaira, mert mint annak
idején egy beszélgetésben erről vallomást is tett: 
„Miért akarják mindenáron, hogy pleinairt fessen 
az ember? Hátha nem felel meg a természetének. 
Nekem, tudom, nem felel meg, s ezért nem is csiná
lom. Szinyei Palival csináltam valamikor én is 
pleinairt, de érzem, hogy az én temperamentumom 
másra való. Nem áll az jól mindenkinek.“ Ennek 
a nyilatkozatnak a magyarázatára érdemes megáll- 
nunk egy percre a kiállítás 18. számú képe előtt, 
melynek neve hibásan a katalógusban ,,Nő az erdő
ben“. Valódi címe: „Erdő szélén“. Meleg, barnás
zöld tónusokban és egészen vázlatosan festett erdő 
szélén szürkeruhás nő ül; sárgás-fehér kalapja 
szinte világít a képen és arcán a kalap színének 
reflexei játszanak. Kétségtelen, hogy ez a vázlatos
ságában is elragadóan friss alkotás szintén egyike 
volt azoknak a pleinair kísérletezéseknek, melyek
nek egyetlen igazán kiérlelt példáját, a „Vörös kö
penyes hölgyet“ sajnálatosan nélkülözzük a kiállí
tás képei között.

Benczúr mint történelmi festő él elsősorban a 
köztudatban. Nagyszabású történelmi kompozíciói 
közül itt látjuk első, hírnevét megalapító alkotá
sát, a „Hunyadi László búcsúját“. Meglep az akkor 
22 éves ifjúnak a képszerkesztésben nyilvánuló 
ügyessége, ellenben színei itt még tompábbak, még 
nem látszik a képen a későbbi Benczúrnak pom
pázó és magával ragadó kolorizmusa. E képe fel
fogásban, színezésben egészen közel áll Madarász, 
de főleg Székely történelmi festményeihez. A 
,,II. Rákóczi Ferenc elfogatása“ szintén korai mun
kái közé tartozik. Mint tudjuk, az eredetit Károly 
román király felesége, írói nevén Carmen Sylva 
vásárolta meg, egy másodpéldánya pedig Ameri
kába került. A kiállítás a műnek bárcziházi Bárczy 
István tulajdonában lévő, tökéletes festményként 
ható vázlatát mutatja be; meglepi a nézőt az a 
nagy haladás, melyet az ifjú festő e kép szerkesz
tésében és színezésében az előbbi művével szemben 
elárul. Itt a kép már drámaibb, színekben tobzó- 
dóbb, anyagfestése tökéletes. A kép a maga bárok 
mozgalmasságában és színességében tökéletes ki
fejezése annak a látásmódnak, amivel a magyar
ság ezt az eseményt abban az időben nézte. A so
kat méltatott ,,Vajk megkeresztelésé“-t szintén itt 
látjuk a kiállításon. A „Szent Istváni gondolat“ 
megszületését, mely a nemzet függetlenségének biz-
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tosítása mellett a Nyugat nagy közösségébe való 
belekapcsoltatásunkat is jelenti, a tárgyhoz illő 
pompával és méltósággal örökíti itt meg a művész, 
aki művészetének teljes érettségéhez jutott el e ké
pen. Azok, akiknek még ma is az a véleményük, 
hogy Benczúr Piloty irányának szoros követője, 
most maguk megtehetik az összehasonlítást Benczúr 
főműve, a „Vajk megkeresztelése“ és Piloty egyik 
főműve, ,,Néró császár Róma égését szemléli“ kö
zött, mely a Múzeum földszinti márványcsarnoká
ban van egy idő óta kiállítva. Láthatják, hogy a 
magyar mester átérzett drámaisága, méltóságos ün
nepélyessége mennyire más talajból fakad, mint 
Piloty üres teátrálitása és ravasz hatástkeresése. 
Amit tanult Benczúr Pilotytól, azt a maga alkotó 
lelke kohójában egészen mássá, magyarrá formálta. 
A „Budavár bevételéinek egy kicsinyített máso
latát látjuk a kiállításon, de itt van egy rendkívül 
jellegzetes vázlat ugyanarról a témáról, mely élénk 
fényt vet a mester munkamódjára, a vázlat jóval 
levegősebb, a kép jobboldala világosabb színezést 
tételez föl és a kép baloldala sem olyan zsúfolt, 
mint ahogyan kivitelében ma előttünk áll. Külön
ben még két szép tanulmány is van a kiállításon, 
mely Benczúrnak ehhez a nagy műhöz való gon
dos és lelkiismeretes készülődéséről, de egyúttal a 
mester könnyed és brilliáns festési készségéről !S 
tanúskodik. Benczúr életének utolsó szakaszában 
készült „Mátyás ciklusának“ nem kevesebb, mint 
négy darabját látjuk a kiállításon. Az öregedő 
mester alkotóerejének frisseségéről tanúskodik mind 
a négy, színben és kompozícióban méltók nagy tör
ténelmi munkáihoz. A művész franciás korszakából 
láthatjuk ,,XV. Lajos és Dubarry“ című festményé
nek magántulajdonban lévő változatát. Ha össze
vetjük ezt és a múzeum birtokában lévő példányt 
(a kiállításon nem szerepel), kiderül, hogy a két 
változat nemcsak színben, hanem szerkesztésben is 
lényegesen eltér egymástól és a kettő közül tartal
milag is, színben is az e kiállításon szereplő kép 
a különb.

Nagyon szép sorozatot láthatunk a kiállításon 
Benczúr képmásaiból, és ezek csak megerősítenek 
bennünket abban a véleményben, hogy a művész 
egyike volt legkitűnőbb portrétistáinknak. Itt van 
az „Első Magyar Általános Biztosító Társaság ala
pítása“ című nagy festménye két példányban is, 
az eredeti példányban és a jelentékenyen kisebb 
méretben festett másolatban. A 28 képmásból álló 
csoportkép ma is nagy hatást tesz a szemlélőre. Az 
arcok életteljes színei, a ruhák fekete, az ingek és 
gallérok felcsillanó fehér, az asztalt fedő tarka 
takaró és a háttért alkotó gobelin színei remek szín- 
harmóniában egyesülnek a képen, és tökéletesen 
magyarázzák a kép egykori hangos sikerének a 
titkát. Benczúr ezen a képen értékesítette először 
hollandiai tanulmányútja tanulságait és a különö
sen szerkesztés szempontjából nehéz feladatot rend

kívüli ügyességgel oldotta meg. Többi portréi kö
zött említsük meg Tisza Kálmán nagyszerű kép
mását, melynek barnás-feketés s a díszmagyar tom
pított színei által csak kevéssé élénkített hátteré
ből élesen tűnik elő a nagy államférfi jellegzetes 
feje szemüvege alól kicsillanó, mélyre látó szemé
vel, eszes homlokával. Itt azután igazán nem le
het Benczúrt azzal vádolni, hogy portréiban az 
üres csillogás kifejezésére törekedett elsősorban. 
„T^sza Kálmán“-jában a legkitűnőbb magyar kép
mások egyikét teremtette meg, melynek ott a helye 
a tíz legkitűnőbb magyar portré között. Hasonlóan 
nagy kvalitásokat mutat gróf Tisza István portréja 
is, melyet pedig a mester már hajlott korában, 
1915-ben készített a Magyar Országgyűlés szá
mára. Itt viszont a fej markáns, részletező kidolgo
zása lep meg bennünket, mely ennek a törhetetlen, 
hazájáért és politikai hitvallásáért mártíromságot 
szenvedett nagy államférfiúnak nemcsak testi em
lékeztetője, de jellemképe is. Gróf Dessewffy Aurél
ról, gróf Károlyi Lászlónéról, Benczúr Etelkáról 
festett képei a tetőfokon mutatják a művész em
berábrázoló képességeit, a művésznek „Benczúr 
Iloná“-t ábrázoló s a nagy hollandus mesterek ta
nulmányozására valló és a tanulságokat saját lel
kén keresztül érvényesítő képmása pedig egyik 
legszebb munkája. Azután itt látjuk még szülőinek a 
legegyszerűbb festői eszközökkel festett képmásait, 
továbbá Mikszáth Kálmán portréját, melyet Ben
czúr, midőn az Akadémia tiszteleti tagjává válasz
totta, székfoglalónak festett és az Akadémiának 
ajándékozott egy rendkívül kedves hangú és a mű
vészre jellemző levél kíséretében. Azután említsük 
még meg a művész három önarcképét, közöttük a 
közismert díszmagyaros portrét, mely a művész 
apró redőktől keresztül-kasul szántott, mozgékony 
és kifejező, jókedvről, fölényes világszemléletről ta
núskodó arcvonásait olyan híven őrizte meg szá
munkra. A magyar portréfestés történetének né
hány halhatatlan lapját alkotta meg e műveivel 
Benczúr, aki már csak e műveivel is legkitűnőbb 
festőink soraiba tartoznék.

A kiállításon ott látjuk a mester néhány akt
képét is, közöttük a méltán elhíresült „Baccháns
nő“-! és ,,Fekvő akt“-ját, melyeknek finom, ezüs
tös koloritja a mester színkezelésének fejlődésében 
igen jelentős állomás. Barok-gazdagságával tűnik 
ki, viszont „Álom“ című kompozíciója, melyben 
ismét a női test, a selyem, a vászon festésében utol
érhetetlen mesternek bizonyul. Interieurjei közül 
egy „Szent Márk templomi képét“ és a „Schleiss- 
heimi kastély“ termeiről és lépcsőházáról készült 
festményeit emeljük ki, mint a brilliáns könnyed
séggel és nagy lelkiismeretességgel készült interieurök 
fényes példáit. Egyházművészeti tevékenységének 
köréből a budapesti Szent István-bazilika mozaik
jához készített egyik nagyméretű színes kartonját 
mutatja be a kiállítás (,,Dona nobis pacem“), ele-
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ven ritmusával, friss színezésével a mester egyik 
legelragadóbb munkája. Látunk néhány „puttót“ is 
a kiállításon; Rubens hatása tükröződik ezekben a 
pufók képű, kövérkés testű gyermekalakokban, me
lyeket a mester olyan szívesen és sokszor festett 
meg. Ismerte és szerette az apró gyermekeket, kik
nek esetlen bájosságát mindenkinél hivatottabban 
tudta tolmácsolni. Itt látjuk 1881-ben festett ké
pét, a ,,Narcissz“-t is, az önmaga szépségébe sze
relmes ifjút, aki a képen rendkívül vakmerő és fes
tőién bravúrosan megcsinált mozdulattal hajlik a 
forrás fölé, hogy gyönyörködhessék önmagában 
mindhalálig. Kevés virágcsendélete közül a ,.Rózsa- 
csendélet“-et, azután korai képét, a vigyorgó sza- 
tíroktól „üldözött nimfát“, a tárgyában és kidol
gozásában Böcklinre emlékeztető „kakastolvaj“ 
kentaurt, a barokos mozgalmassággal és gráciával 
festett „Európa elrablásáét és ,,Vénusz megszüle
tésé“^  láthatjuk még a kiállításon.

Elismerést érdemel a kiállítás rendezője az anyag 
összehozásáért, valamint az ízléses rendezésért. A 
Múzeum a kiállításra katalógust is kiadott, mely
ben a képek jegyzékén és a művész díszmagyaros 
önarcképén kívül Csánky Dénes tanulmányát is 
találjuk, mely a művész életpályáját rajzolja meg 
és művészetét méltatja, egyúttal a kiállításon be
mutatásra kerülő művek rövid ismertetését adja. A 
katalógushoz báró Wlassics Gyula államtitkár írt 
előszót, röviden méltatva Benczúr jelentőségét a 
magyar művészetben.

A kiállítás jellemző és értékes képeivel csak
ugyan alkalmas arra, hogy elevenen elénk állítsa 
ezt a nagy művészt, akinek a Gondviselés csodála
tos tehetséget és zökkenésektől mentes művészi pá
lyafutást adott osztályrészül, és aki művészetével 
egy nagy festői iránynak betetőzését jelenti piktú- 
ránk történetében. OROSZLÁN Z.

NEMZETI SZALON: 8 £ESTó, 8 SZOBRÁSZ
A „8 festő, 8 szobrász“ csoportja, mely most lép 

ötödször a nyilvánosság elé, érdekes helyet foglal cl 
művész-egyesületeink sorában: a tizenhat művészt 
nem az elvek azonossága, még csak nem is hasonló

SZABADOS JENŐ : KORDÉ.

világszemlélet fűzi össze, hanem egy művészeten kí
vüli kapocs — a barátság. Körülbelül egyidősek, 
legtöbbje együtt járt a főiskolára és volt római ösz
töndíjas. Természetes, hogy ilyen egyesülés hetero
gén anyaggal lép a nyilvánosság elé, hiszen közös 
római emlékeik is elhalványultak már s azóta szinte 
valamennyien más-más művészi kifejezés felé indul
tak el.

ötödik kiállításuk az emlékezés jegyében szüle 
tett: az orosz fronton 1942. augusztus 8-án hősi ha
lált halt társuk, Szabados Jenő válogatott munkáit 
is bemutatták egy külön teremben. Valóban nem ál
dozhattak volna méltóbban e rendkívül tehetséges 
fiatal művész emlékének, mert bemutatott képei s 
főként a belőlük kielemezhető festői magatartás 
példaadó jelentőségű. Szabados Jenő egyéniségének 
alapvonása a hit a művészet örök értékében. Szá
mára nem kenyérkereset, még csak nem is jól-rosszul 
megtanulható mesterség volt a festészet, hanem egy 
egész életre elkötelező hivatás és szenvedély. Első
számú erkölcsi törvénye, hogy a festőnek saját sze-

JEGES ERNŐ : MAGYAR-OLASZ KAPCSOLATOK. A pannonhalmi freskó vázlata.
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HEINTZ HENRIK : SZENT LÁSZLÓ. Vázlat.

mével kell látnia és saját ecsetjével kell alakítania a 
valóság képét. Művészete talán még kiforratlan volt, 
mögött ott él és lüktet az elhivatott művésznek va
lóságot újjáteremtő szenvedélye. Mindent újra akart 
kezdeni, mindent saját maga akart megtapasz
talni, semmi sem állott tőle távolabb, mint az 
utánzók síma és bravúros kifejezőkészsége. Képeit 
nézve, egyedül Van Gogh ötlik fel tudatunkban, 
de hatása sem holmi külsőleges egyezésben nyil
vánul, hanem éppen a tiszta és bensőséges művészi 
felfogás rokonságában. Szabados Jenő ecsetjének va
lóban mágikus ereje van, mert az élet hétköz
napi jelenségeit emeli a művészet, tehát örökké
valóság magasságába: a baromfiudvart, az útszélre 
fordult kordét, az olvasó öregasszonyt, a madara
kat áruló nénikét. A valóság esetlegességeit a formák 
zárt nyugalmába rögzíti, mintegy szimbolikus jelen
tőséget ad nekik. Olajképein színkezelése oly
kor még bizonytalan: nem értékeli eléggé, vagy 
télreértékeli a színeket, de vízfestményeinek bátor 
színkompozíciója már a fejlődő koloristát is sejtteti. 
Szabados Jenő korán, tragikusan korán hagyott itt 
bennünket, de itthagyta fiatal művészeink számára 
festői magatartásának tiszta bátorságát és példa- 
adóan egyéni mivoltát. Sokaknak kellene követniük 
ezt a példát!

A többirányú érdeklődés, a sokféleség különösen 
a nyolcak festőtagjaira vonatkozik. Valamennyien 
más irányban dolgoznak, művészetük nem hat egy
másra, sőt érintkezési pontok is alig akadnak.

Jeges Ernő és Heintz Henrik a történelmi festé
szet művelői, de mennyire más irányban keresik a 
megoldást! Jeges monumentális kompozícióra, szinte

színpadias elrendezésre törekszik, képei igazában 
freskóvázlatok. Néhány városrészletet ábrázoló 
temperájának színkezelése oldottabb, gazdagabb. 
Inkább helyszíni vázlatok, melyeket később felhasz
nál mesevárosainak kialakításánál. Jeges monumen
talitásra törekvésével és realizmusával szemben 
Heintz Henrik patétikus és romantikus. Az ábrá
zolt jelenet felfokozottan drámai beállításával, me
rész fény-árnyékellentétekkel, az alakok egymásra- 
tolulásával ér el hatásokat. Heintzet tájképei is ro
mantikus festőnek mutatják: titokzatos erdőkbe ve
zet, ahol a fák lombsátorán átszűrődő napfény ra
gyogja be a mohos törzseket. Zöld színeinek széles 
skálája sehol sem esik a nagybányai zöldek utánzá
sának hibájába.

A fiatal Iván Szilárd olajképei viszont még erő
sen a nagybányaiak hatására utalnak: valósággal 
küszködik s egyúttal el is akad a zöld színekben. 
Mégis a Patak partján című megragad mélyen át- 
érzett költőiségével. A Tükör előtt figurális kom
pozíciója már sokkal bátrabb és egyénibb. Különös 
dicsérettel kell szólanunk vízfestményeiről. Ezeket 
a technika boszorkányos könnyedsége és a színek 
leheletfínomsága, tárgyi szempontból pedig a termé
szet-átélés közvetlensége és lírai ereje jellemzi. 
Varga Nándor Lajos ugyancsak akvarellista. Öt is a 
technika rendkívüli könnyedsége és biztonsága jel
lemzi.

Bariba László és Hincz Gyula festészetünk két 
nagy ígérete. Bartha tájait valami álmatagon finom 
kék ködön át látjuk, mégis a formák reálisan, szinte 
nyers erővel bontakoznak ki szemünk előtt. Alom
szerűségnek és szögletes valóságnak ez az ellentéte
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adja müveinek — olajképeinek és vízfestményeinek 
— megejtő varázsát. Család c. képe bátor kísérlet, há
rom ember — apa, anya és gyermek — titokzatos, fo
galmakkal körül nem írható, metafizikai viszonyának 
kifejezésére. Ilyen mély lelki élménynek érzékletes 
formákkal és színekkel való kifejezése egyike a leg
nehezebb és legszebb festői feladatoknak. Bartha 
László kitűnően oldotta meg. Hincz Gyuia művé
szetünk nagy kísérletezője. Kiállításonként újabb és 
újabb, egymásnak ellentmondó művekkel jelentke
zik, de ezeket az ellentéteket egységbe foglalja küz
delme a tökéletes festői kifejezésért. Mostani üt 
képe közül négy megvillantja palettájának minden 
ragyogását, különösen a Varrónő lila-vörös-zöld 
színkölteménye és a Piros liget lebegő, szinte zenei 
hatású festőisége. A színeknek ez a gazdagsága, a 
formák elhanyagolása, a tiszta festőiségre való tö
rekvés jellemzi Hincz művészetét. De minden mű
vésznek szembe kell egyszer néznie a formák prob
lémájával is. Ügy látszik, Hincz Gyula is eljutott 
erre az állomásra. Erre mutat ötödik kiállított képe, 
a Pihenő. A kép női aktot ábrázol s formáinak ro
busztus ereje szinte szétfeszíti a keretet, a nélkül, 

.hogy a színek Hincz-i ragyogása bármit is veszítene 
erejéből. A művész megint új állomáshoz érkezett, 
lassan kiérőben van tagadhatatlanul nagyon jelentős 
és egyéni művészete.

Udvary Pál naturalista, a szó legjobb értelmében. 
Nincsenek problémái, metafizikai nyugtalanságai; 
elfogulatlanul gyönyörködik a természetben s ez a

IVAN SZILÁRD : TÜKÖR ELŐTT.

BARTHA L Á SZ L Ó : CSALÁD.

tiszta, festői gyönyörködés adja képei frisseségét. 
Reális alaptermészete szerencsés egyensúlyt tart szín 
és forma között. A mesterségbeli tudás biztoskezű 
művésze, de soha nem elégszik meg száraz ábrázo
lással, hanem belelop alkotásaiba költőiséget is. 
Kaveczky Zoltán is naturalista. Eddig inkább 
mint grafikust ismertük, most azonban olajképeket 
állított ki. Ezek a képek alaposan, grafikusan meg
rajzolt, majdnem száraz ábrázolások.

A szobrászok anyaga jóval egységesebb, kevéssé 
élesen válnak el egymástól az egyes művészek. Vitéz 
Szabados Béla finom, alaposan kidolgozott, mégis 
minden ízében művészi aktokat és arcmásokat állí
tott ki. Hasonló reális érzék jellemzi Boldogjai Far
kas Sándor műveit, de nála már bizonyos klasszici- 
záló hajlam is mutatkozik. Ez hat az Ugró ló töké
letesen zárt formáiban, Madonnája finom ruharedő- 
zetében. Néhány kitűnő érmet is kiállított. A 
klasszikus zártságra és nyugalomra való törek
vés fokozottan jelentkezik Abonyi Grantncr Jenő
nél. Bizonyság erre három kiegyensúlyozott, tu
datosan leegyszerűsített portréja, az Ösmagyar har
cos mozgalmasságában is zárt formai ' szerkezete. 
Nagyméretű Madonnája megkapóan szép és nemes, 
csak a ruha redőzetében kísért valamiféle idegen
szerű, barokos nyugtalanság. Antal Károly művé
szete nem sorolható semmiféle címszó alá. Két csikó
ábrázolása a költői realizmus példája, Ökölvívója 
nyers valóságábrázolásról tesz tanúságot. Szent Fe
rencé a gótika áhitata felé mutat, Körösi Csorna 
Sándor emlékművén romantikus vonások villannak
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fel. Mindezeket az ellentétes törekvéseket egységbe 
foglalja és elfogadtatja a művész mindenütt meg
figyelhető, egyenletes, biztos kézre valló mintázása.

Madarassy Walter a gótika hitével rokon, őszin
tén áhitatos művész. Piétája a háromszögű kompo
zíción belül hullámzó vonalaival a kisplasztika re

mekműve. Madaras Madonnája a mintázás kifino
mult egyszerűségével, Mátyás-domborműve az ábrá
zolás plasztikus erejével hat. Ispánki József csak 
három darabot állított ki s így nem kaphatunk tel
jes képet ennek a kitűnő szobrásznak művészetéről. 
Még így is szembeszökő Tomorijának monumentális
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MADARASSY WALTER : JELENETEK MÁTYÁS KIRÁLY KORÁBÓL. Ólom.

nyugalma és Bethlen Gábor reliefjének finom kéz
zel kidolgozott plaszticitása.

Csúcs Ferenc finom érzékkel hangolja össze a 
mozgalmasságot és a kompozíció zártságát (Korsós 
női akt, Fuvolázó). Szobrászi erő vezeti érmei min
tázásánál is. Az Árpád-érme vagy a Kossuth-érme 
hátlapja az éremművészet legjobb alkotásaival kel 
versenyre. Szomor Lászlót nyugtalansága a barok
kal rokonítja. A Dalosok szobra elfordult alakjai
val, hullámzó redőivel, az arcok odaadó áhítatával 
különösen értékes alkotás. A posta fejlődése című 
relief nem hétköznapi képzeletgazdagságról tanús
kodik, míg a fába faragott Krisztus-fej anyagszerű
ségével kelt hatást.

KANIZSAI NAGY ANTAL

A MÜBARÁT >3. KIÁLLÍTÁSA nemcsak azért 
keltett nagy figyelmet és aratott őszinte sikert, mert 
kiváló művészek alkotásait mutatta be, hanem azért 
is, mert az azon résztvevő Rónay Kázmér, Komjáti 
Gyula, Fáy Dezső, Színi Zoltán festőművészek és 
Varga Ferenc szobrász ^gy eddig meglehetősen el
hanyagolt vidék szívhezszóló, bensőséges szépségei
nek hódoltak keretében lelkes munkáikkal. A kiállí
tást „A velencei tó öt művésze“ címmel a Velence- 
tavi Országos Szövetség rendezte. A „kvintett“ tag
jai valósággal újból felfedezték ennek a Balaton 
mellett Hamupipőke szerepet játszó, de ezernyi 
bájjal megáldott tóvidékünknek az avatatlan szem 
elől elrejtező, de a meghitt témák világába belelátok 
előtt szelíden feltáruló szépségeit. A Velencei-tó 
persze nem versenyezhet a remek magyar tengerrel, 
de a maga egyéni, kedves közvetlenségével éppúgy 
belemarkolhat a művész szívébe, akárcsak a Bala
ton a Mészöly Géza és követői megindult kedé
lyébe. A fínomrajzú hegyecskék közé ékelt smaragd
zöld ősnádas, a sötétkék ég alatt fodrozó víz, sa
játos külön ékességeivel, régi tanyáival, kedves, vén 
halászbárkáival, színes felhőivel, tarka virágaival, 
egész kis zárt világ, amely csakúgy ontja a festői 
témákat. Ezekbe a halk, behízelgő magyar témákba

szeretett bele ez az öt művész, ezeknek húrjain 
szólották hozzánk és mondanivalójuk élénk vissz
hangot keltett a harmónikus kiállítás minden láto
gatójában. Legtöbb képpel Komjáti Gyula és Rónay 
Kázmér szerepelt. Komjáti Gyula mint grafikus ál
talánosan tisztelt nevet vívott ki magának. Most 
a színek nyelvén is megmutatta, milyen nagy mű
vész. Nemhiába, hogy mesterei között neves japán 
művész is szerepelt, de meg is látszik rajta, a lélek 
legtitkosabb rejtekeinek egyszerű eszközökkel való 
feltárására igyekvő nemes hajlam. Szűkszavú, de 
mégis mindig sokat mondó. Bravúrosan összegezi az 
érzéseit. Munkái között igen szép volt az „Őszi 
hangulat“, pompás, méla színskálájával, a „Velence- 
Agárdi Madonna“, a légiesen ható sejtelmes háttér 
költői gondolatával, a „Romantikus hangulat“, az 
„Esős idő“, az éppen lecsusszanó záporfátyoi mesteri 
megtestesítésével, a drámai erejű betyárvilágbeli kép 
s még néhány poétikus vízfestménye, melyeken fény
problémákat old meg csillogó tudással. Rónay Káz
mér ezúttal dús színességével lepett meg. Míg ré
gebbi képein (főleg kedvenc témáján, a Hobbema- 
hatású fasorokon) puritán, néha egyenesen komor, 
szűk színskálát láthattunk, most szinte napfénybe, 
tűzbe, lángba mártja ecsetjét s csakúgy ontja a rezgő 
piros, szikrázó sárga és lenge kék színkáprázatokat. 
Nyilván a tó izzó nyári tüze izgatja, gyújtja föl 
képzeletét. Egyik-másik képe már-már a plakát har
sány vibrálásáig fokozódik. De java munkáin ter
mészetes öröm-élmény a szín férfias erejű tombo- 
lása. Ez a megszínesedés frissebbé, erőteljesebbé 
tette, megérlelte Rónay Kázmér művészetét. Mintha 
csak most talált volna igazán magára ez a derék, 
nagykultúrájú festőnk. Kiváló munkái a „Sukoró“, 
a pompás világítású „Délután“, a fényben fürdő 
•ibás kép, az érdekes „Holdvilágszonáta“ és a 
,,Sukoró éjjel“. De a régebbi „November“ is magas
színvonalú alkotás. Fáy Dezső egyik legkiválóbb 
grafikusunk. Elmélyedő hajlamú, tartalmas művész, 
aki grafikával hiánytalanul tudja kifejezni minden 
mondanivalóját a tiszta artisztikum erejével. Most
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kiállított temperái magukon viselik a grafikus pu
ritán eszmevilágát. A határtalan egyszerűséggel 
kapja meg leginkább a nézőt. A csónak, a halász
bárka primitív formája érdekli, ezt változtatgatja 
mindenféle szín- és világítási problémában. Szűk 
skáláján is tud beszédes lenni, erőteljes hatásokat 
kiváltani. Színi Zoltán vízfestményei is kellemes, 
hangulatos, színes foltokat idéznek a tó változatos 
partjairól. Kifejlett készséggel, jó szemmel dolgozik, 
a táj lelkét meg tudja éreztetni, mert szeretettel, 
benső hangulatból fest, legtöbb képe tartalmas, 
vonzó. A kiállítás festői értékei mellé igen jól ille
nek Varga Ferenc terrakottái. A hét figura között 
legfeltűnőbb értékű a „Halászok“. A két alakot ki
tűnően kapcsolta össze. Ebben a munkában remek 
ritmus érzik. Nagyon szép kis alkotás a „Hálókötő 
leány“. Egy jó kútfigura is dicséri Varga Ferenc 
tehetségét. Ez az üde kiállítás megérdemelte komoly 
sikerét. M YN

lámáiknak engedve, a Képzőművészeti Főiskola nö
vendékei lettek. Tehetséges kis csoport, művészi 
képzésüket csaknem kivétel nélkül itt kezdték. Mű
vészi pályájuk magyar földön indul.

A Képzőművészeti Főiskola magyar növendékei
nek kiállítása után a lengyel növendékek is be
mutatták műveiket önálló kiállítás keretében a 
Vilma királynő-út 5. sz. alatti kultűrházban. Tíz 
festő és egy szobrász válogatott alkotásait szem
lélve, az az érzésünk, hogy a lengyel növendékek 
munkáin kevésbbé látszik mestereik közvetlen ha
tása, hogy szabadabban járják a maguk útját és 
hogy inkább erősen francia hatások csillannak fel 
vásznaikon. Ezért a háború előtti lengyel festészet 
folytatóinak tekinthetők. Közös vonás, hogy szere
tik a tüzes színeket, értékelik a rajz statikus erejét, 
érzést és tudást visznek a megjelenítésbe, problémá
kat állítanak maguk elé és megkísérlik azok meg
oldását.

A KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA 
LENGYEL NÖVENDÉKEINEK KIÁLLÍTÁSA

A Magyarországra menekült lengyelek közül az 
az ifjúság találta meg elsőnek helyét az új körül
ményeket nyújtó életben. A tanulást, továbbképzést 
választotta a maga számára és a magyar egyete
mekre, főiskolákra iratkozott. Többen, művészi haj

A kiállító három művésznő közül Bielska Halina 
két, színekkel és erős formákkal jól komponált 
csendéletet állított ki. Figyelemre méltó önarcképe 
is. Król Krystyna csendéletei finom, párás szürké
vel hatnak. A forma csak mellékes szerepet kap. Az 
összhatás lírai finomságokból tevődik össze. A vo
nal erejét érzi és ezt néhány fej-krokin bravúros 
egyszerűséggel mutatja be. Kuczówna Krystyna két
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tájképe a francia pointilizmussal tart rokonságot. 
Színben még bágyadt, de formakészsége és kompo
zíció érzéke reményekre jogosít.

A férfiak közül Krzysztalowski Stanislaw olaj- 
képei a maga kifejezésmódjára talált művészre mu
tatnak. A tájkép elemeinek nagyvonalú megfogal
mazása — sokszor váltakozó technikával — min
dig egységesen és érdekes ritmussal ad kellemes össz
hatást. Ereje az arcképfestésben mutatkozik. Niem- 
czuk Ádám bravúros technikával fest akvarell táj
képeket, csendéleteket. Tájkivágásai meggyőzőek, 
színei tüzesek és frissek, a képszerkesztés ritmikus 
és előkelőén könnyed. Sekunda Stanislaw a francia 
impresszionizmus és pointilizmus utánérzője. Táj- 
és csendélet-képei Gauguinre és Matisse-ra emlékez
tetnek. Alázatos és öntudatos lélekkel járja útjaikat. 
Zawojski Wladyslaw remek tanulmányfeje és két 
tájképe elmélyedő lélek munkája. Pytel Zyg- 
munt akvarelljei tömör fogalmazásuk mellett lírai 
kifejezésre hajlanak. Wolak Józef Rubens- és 
Leonardo-tanulmányai érdekesek ugyan, de hát
térbe szorítják egyéniségét. Rozwadowski Stanislaw 
témái érdekes feljegyzések, háborús élményvilágá
nak kivetítései. Orawiec Marek az egyetlen szob
rász. Erős formaérzéke egy tanulmányfejen, kom- 
pozíciós ereje egy fínomvonalú fa Madonna-szob
rán jelentkezik.

A fiatal lengyel képzőművészek kiállítása figye
lemre méltó eredményt jelent nemcsak az itteni 
emigráció számára, hanem a lengyel művészetnek is. 
A magunk részéről viszont nem közömbös, hogy 
immár másodízben járulhatunk hozzá a lengyel fes
tészet fejlődéséhez. A nagybányai mesterek között 
voltak lengyelek is (Krzyzanowski, Homolácz és 
mások). A második nagybányai nemzedék növen
dékei között találjuk ezeket a lengyel fiatalokat, 
akik itt keresik a maguk egyéni útját, hogy az euró
pai színvonalú lengyel művészetbe magyar témát, 
magyar levegőt vigyenek — ha visszatérnek hazá
jukba. „

CSORBA TIBOR

ÁPORKAI CSERNA KÁROLY f

A Millennium körüli évek gazdasági fellendülése a 
grafikus művészetek terén is meghozta a maga áldá
sos gyümölcseit. Hazai viszonyainkhoz mérten ha
talmasarányú, pazarkiállítású és drága könyvsoroza
tok jelentek meg, melyeknek díszítésére szinte má
ról-holnapra lelkes és tehetséges fiatal illusztrátor 
gárda állott a könyvkiadók rendelkezésére. A gárda 
jelentékenyebb tagjai Ágotha Imre (i860—1930), 
Dörre Tivadar (1858—1932), Góró Lajos (1864— 
1904), Háry Gyula (1864—), Kimnach László 
(1857— i 9°6), Mühlbeck Károly (1869—1943), Szé
kely Árpád (1861 —1914), Tury Gyula (1866—1932), 
Vágó Pál (1854—1928) és nem utolsó sorban az 
imént elhúnyt áporkai Cserna Károly voltak.

Cserna Károly 1867. október 3-án Kiskunszent- 
miklóson (Pest vm.) született. A polgári iskola el
végzése után 1884-ben a budapesti mintarajziskolába 
iratkozott, ahol 1889-ig Greguss János és Székely 
Bertalan osztályán tanult. 1889—90-ben Lotz Ká
rolynál képezte magát tovább. 1890-ben állami ösz
töndíjjal tanulmányúton volt Németországban, s 
hazatérte után teljesen az illusztrálásra adta magát.

Jól rajzoló, gyorskezű fiatal művészekre nagy 
szükség volt ebben az időben. A Millennium alkalmá
ból készülő nagyszabású díszmíivek, főleg a Szilágyi 
Sándortól szerkesztett 10 kötetes Magyar Nemzet 
Története, a Magyar Történelmi Életrajzok és az 
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és Képben ma
gyarországi kötetei, mely utóbbiaknak szerkesztői 
Jókai Mór és Nagy Miklós voltak, évekig bőven el
látták munkával java illusztrátorainkat. E művek 
közül az Osztrák-Magyar Monarchiáról szóló könyv- 
sorozat az állam reprezentatív kiadványa volt, 
amelyben Cserna magyar tájakat, műemlékeket, nép
viseleti és arcképeket ábrázoló ceruza-, toll-, tusraj
zai és gouacheai a Morelli-féle műintézet finom fa
metszeteiben jelentek meg. Az eredeti, mintegy 
160 drb. rajzot a magy. kir. pénzügyminisztérium, 
mely a Kiadvány anyagi ügyeit intézte, a nagy mű 
egyéb illusztrációival együtt 1902-ben a Magyar 
Történelmi Képcsarnoknak adta át.

Cserna Károly már 1889 óta rajzoló munkatársa 
volt az ország legtekintélyesebb képes heti lapjának, 
a Vasárnapi Újságnak, melynek képtudósítói mun
kákon kívül (e nemben egyik legjobb műve Erzsé
bet királyné temetése Bécsben, 1898. 39. szám), szá
mos arc-, táj- és életképet készített, többnyire toll
es ecsetrajzokban. Igényesebb rajzait kalligrafikus 
csínnal, műemléki és archaeologiai munkáit — bizo
nyára a szerkesztők kívánságára — fényképi hűség
gel alkotta. 1892-ben Szász Domokos erdélyi ref. 
püspök megbízásából festette id. Szász Károly arc
képét, mely a Magyar Tud. Akadémia tulajdona. 
Gömöri Havas Sándort és Házmán Ferencet ábrá
zoló arcképei a Fővárosi Történeti Múzeum részére 
készültek. Sokat foglalkoztatta a székesfőváros, 
melynek múzeuma részére a fővárosnak számos, 
azóta nagyrészt lebontott részletét, s a magyar köz
élet több kiválóságának sírját rajzolta és festette meg 
tárgyilagos pontossággal.

A másfél évtizedes aprólékos munkába belefáradt, 
többre, nagyobb feladatokra vágyott. Arcképfestő 
akart lenni. 1903-ban Münchenbe ment, s beirat
kozva az akadémiára, egy évig Feuerstein s azután 
másfél évig Ludwig Herterich tanítványa volt. Már 
előbb megnősült. Felesége Vetter von der Lilie Zsó
fia grófnő, Puskás Tivadarnak, a lángeszű magyar 
technikusnak özvegye volt. A grófnő előzőleg gróf 
Török József ungmegyei főispánnak volt a neje s 
egyik leánya, Török May grófnő, Djavidan Hanoum 
hercegnő néven Abbasz Hilmi egyiptomi alkirály fe
lesége lett. Cserna mostoha leánya látogatására, 
Konstantinápolyi útba ejtve, 1906-ban feleségével

65



együtt Kairóba utazott, ahol 'hosszabb ideig a khe- 
dive udvarában élt. Ekkor készültek arab s egyéb 
keleti tárgyú tanulmányai és a khedivének, vala
mint családja tagjainak arcképei. Hazatérte után, 
1907-ben, villát vásárolt Máriabesnyőn s ottani mű
termében az illusztrálás mellett szorgalmasan festette 
naturalista táj-, csendélet- és életképeit, melyek kö
zül néhányat a budapesti Műcsarnokban és a Nem
zeti Szalon tárlatain is kiállított. Kapcsolatait mind
végig fenntartotta a Vasárnapi Újsággal, melynek 
szerkesztőihez, Nagy Miklóshoz és utódjához, Hohsy 
Pálhoz §zíves barátság fűzte.

1912-ben egy budapesti szanatóriumban hunyt el 
Cserna első felesége. Halála mélyen megrendítette a 
művészt, aki feloszlatta máriabesnyői háztartását és 
Münchenbe költözött, 1916-ban ugyanitt újra meg
nősült. Kéthónapi házasság után katonai szolgálatra 
hazahívták. A sajtóhadiszálláson mint rajzoló ka
pott beosztást s a front életének számos jelenetét 
örökítette meg finom ecsetrajzokban. Ezek egy ré
szét levelezőlapokon sokszorosítva hozták forga
lomba.

A háború után végleg Budapesten telepedett le. A 
fényképezés és az olcsóbb sokszorosító eljárások 
tökéletesedésével az ő illusztráló munkásságára egyre 
kevesebb szükség volt. A kiadók már nem zaklatták. 
Az ízlés és az igények is megváltoztak ezen a téren, 
új embereknek kellett átengedni a pozíciókat. De élni 
kellett. Második házasságából két leánygyermeke 
született, Brigitta és Júlia, s a nehéz viszonyok 
között a kis család eltartása is súlyos gondokat oko
zott. A nyilvános szerepléstől visszavonultan, sokat 
kellett dolgoznia. A fővárosi műkereskedőket ő látta 
el színes keletitárgyú képekkel s máriabesnyői emlé
keiből születtek a Besnyői búcsúsok, Szénahordás, 
Tavaszi szántás, az Itatókútnál s ezekhez hasonló 
című, szaporán festett képei. Második felesége 1936- 
ban halt meg, s ettől kezdve még zárkózottabb lett. 
Régi keletű májbaja múlt év őszén hatalmasodott el 
rajta s 1944. január 14-én, 76 éves korában végzett 
vele. Nagy részvéttel temették s a Magyar Képző
művészek Orsz. Szövetsége nevében — melynek 
tagja volt — Fülep Sándor festőművész-tanár bú
csúztatta.

SZENTIVÁNYI GYULA

LYKA KÁROLY 75 ÉVES

Lyka Karoly, a magyar közönségnek immár nem
zedékek óta nagy művészeti nevelője január 4-én, 
teljes frisseségben töltötte be 75. életévét. Mindenki, 
akinek köze van a magyar művészi élethez, sokat 
köszönhet neki, tollának, tanításának, példájának, 
kritikusi éleslátásának és bátorságának. Egész eddigi 
dús aratású élete a művészet és a kultúra szolgála
tában telt el. Korábban maga is forgatta az ecsetet, 
de művész maradt akkor is, midőn azt a tollal cse
rélte fel. Azzal a ritka s az igazi nagy írót és kri
tikust jellemző adománnyal bír, hogy egyformán

világos, érthető, művészi, nehézkes műgond nélkül 
is csiszolt és élvezetes az írói stílusa, ha a nagy- 
közönséghez vagy a szakemberhez fordul. A leg
bonyolultabb esztétikai vagy technikai kérdéseket 
könnyed kézzel bogozza ki, s tisztán csillogó tolla 
a művészi alkotások szépségét, művészi és emberi 
tartalmát szinte magának a műnek erejével és hatá
sával tudja érzékeltetni. írásaiban, száz- vagy ezer
számra rúgó cikkeiben, vaskos köteteiben írói eré
nyei egyformán érvényesülnek. Tudományos mű
veit népszerűsítő cikkeitől csak a feltárt új adatok 
nagy tömege, a kutatás elmélyült, aprólékos mód
szere különbözteti meg. Úttörő felderítő munkát 
végzett a XIX. századi magyar művészet körül. 
Erre vonatkozó kötetei éppúgy alapvetőek, mint- 
ahogy a Thieme—Becker-féle nagy művészeti lexi- 
konába írott életrajzai nélkülözhetetlenek mindenki 
számára, aki a magyar művészet történetével fog
lalkozik. Óriási tudásáról, átfogó szemléletéről ta
núskodnak művészettörténeti kézikönyvei, amelyekbe 
teljesen új szempontokat vitt. A századfordulón 
kritikáival, könyveivel, majd 1902-től a Művészet 
c. folyóirat szerkesztésével nem kisebb mértékben 
vette ki részét művészetünk s különösen művészi 
kultúránk megújhodásából, mint maguk a művészek. 
Nagy érdemeket szerzett a Képzőművészeti Fő
iskola korszerű reformjával, amely az ő elgondolása 
alapján történt, s mint a Főiskolán hosszú éveken 
át a művészettörténet tanára.

A Szépművészet szerkesztősége őszinte ragaszko
dással, igaz szívből fejezi ki a jubilánsnak legjobb 
kívánságait, örvendjen még sokáig, azzal a derű
vel, amely egész lényét jellemzi, a művészet örök 
szépségének. G. T.

MAGYAR MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS SVÁJCBAN

A berni műcsarnokban január 22-én nyílt meg a 
modern magyar művészeti kiállítás. Az ünnepélyes 
megnyitáson megjelent Etter Fülöp szövetségtanácsos, 
belügyminiszter a svájci szövetségi kormány kép
viseletében és báró Bakách-Bessenyey György, berni 
magyar követ, a kiállítás védnöke, továbbá nagy
számú közönség.

A műcsarnok-egyesület nevében Keller Alfréd el
nök, a Bund külpolitikai szerkesztője méltatta az 
illetékes magyar körök munkásságát, amellyel ily 
szép és gazdag gyűjteménnyel mutatják meg a svájci 
közönségnek a modern magyar festészet és szobrá
szat kiváló alkotásait. Kiemelte, hogy Svájc nagy 
figyelemmel kísér mindent, ami Magyarorszagra 
vonatkozik.

Magyar részről dr. vitéz Haász Aladár miniszteri 
osztályfőnök, a kultuszminiszter képviseletében meg
nyitván a kiállítást, ismertette a magyar szellemet, 
amely a művészeti alkotásokra is reányomja bélye
gét. Rámutatott a svájci magyar kiállítások rende
zésére, s a többévszázados svájci és magyar művé
szeti kapcsolatokra.
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„A mai magyar művészek tesznek itt vallomást 
legnagyobb, legmélyebb problémánkról, a magyar 
élniakarásról. Ezer esztendeje élünk Nyugat és Ke
let határán és ez az ezer esztendő szakadatlan küz
delmek sora volt. Nemcsak fegyveres erőkkel kel
lett küzdenünk létünkért, hanem hatalmas idegen 
kultúrákkal is, amelyek megsemmisítéssel fenyeget
ték a magyar szellem életét. Ennek a szakadatlan 
küzdelemnek keserűsége beleitta magát a magyar 
lélekbe és a magyar szellem egyik legjellemzőbb 
sajátossága lett. Ne csodálkozzanak tehát, ha mű
vészeink legjobb és legmagyarabb alkotásaiban min
dig találnak elfojtott könnyeket. Küzdelmünk azon
ban nem tarthatott volna ezer esztendeig, ha nem 
hittünk volna törhetetlen erővel rendeltetésünkben. 
Ennek a hitnek, ennek a reménynek az optimizmusa 
éltetett mindezideig és — ha Isten úgy akarja — 
éltetni fog tovább is. Az optimizmus derűje és vi
dámsága a másik jellemző sajátsága a magyar lélek
nek, amelyet szintén megtalálhatnak művészeink 
alkotásaiban. Ezek azok az ismertető jelek, amelyek 
a svájci közönség előtt a magyar művészet legjel
lemzőbb vonásaiként mutatkoznak meg a kiállításon.

És ez a művészet, ez a vallomás Önökhöz, Svájc 
műértő közönséghez fordul, önökhöz azért, mert 
itt a magáéval rokon szellemet érez, mert itt meg
értést remél. Svájc és Magyarország kapcsolatai nem 
mai keletűek. A magyar nép a kulturális kapcsola
tok hosszú évszázadai alatt mindig megértésre ta
lált Svájc szabad polgárainál.“ — Beszédének to
vábbi során többek között a következőket mon
dotta még. A XVI. században Ágnes özvegy 
magyar királyné kolostort építtetett Königsfeldben, 
s számos magyar műkinccsel gazdagította a svájci 
templomokat és kolostorokat. A baseli karthausi 
kolostor és több más egyházi műemlék építője Jo
hannes Hungarus a XV. sz. elején. Zsigmond ma
gyar király és német-római császár baseli kulturá
lis kapcsolatai közismertek. Mátyás király 1479-ben 
barátsági szerződést ^kötött Svájccal és Melchior 
Russ svájci követét lovaggá ütötte. A genfi, zürichi 
és berni akadémiákon a XVI. századtól kezdve igen 
sok magyar diák tanult. A magyar művészetnek ez 
a mostani bemutatkozása is ékesszólóan hirdeti 
Svájc irántunk tanúsított megértését.

A kiállítás létrejöttében kiváló része van még 
svájci részről Hugglernek, a berni művészeti mú
zeum igazgatójának, magyar részről Csánky Dénes 
múzeumi főigazgatónak, Ybl Ervin miniszteri osz
tályfőnök, egyetemi rk. tanárnak és Boldizsár Ist
ván főiskolai tanárnak.

A kiállítás katalógusához, amely közel 400 ki
állított művészi alkotást sorol fel, az előszót Szí
njei Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter 
írta.

A kiállítást Bern után még több másik svájci vá
rosban is bemutatják. Következő számunkban rész
letes ismertetést adunk.

A svájci közönség és a sajtó nemcsak meleg fo
gadtatásban, hanem őszinte, nagy elismerésben is 
részesítette a kiállításon bemutatott modern magyar 
művészetet. A svájci sajtó kritikáinak ismertetésére 
még visszatérünk.

ELŐADÁSOK BERNBEN A MAGYAR 
MŰVÉSZETRŐL

Nagy sikere van Bernben a modern magyar festő- 
és szobrászművészetet bemutató kiállításnak, amely 
január 22-én nyílt meg a berni Műcsarnokban. A ki
állítással kapcsolatban Ybl Ervin dr. min. osztály
főnök, egyet. c. rk. tanár három vetítettképes elő
adást tartott a berni Műcsarnokban a magyar művé
szet történetéről. Az első előadás január 26-án volt, 
amikor Ybl a magyar művészet történetét ismertette 
a XI. századtól a XIX. századig. Február 2-án volt 
a második előadás, amelyen az előadó z XIX. és XX. 
századi magyar festőművészetet mutatta be. Mind
két előadás igen nagy érdeklődés mellett zajlott le 
s a Műcsarnok nagy előadótermét teljesen betöltő 
közönség élénk érdeklődéssel kísérte Ybl Ervin elő
adását. A harmadik előadásra február hó 9-én, 
szerdán kerül sor, amikor Ybl Ervin a XIX. és XX. 
századi magyar szobrászművészetről tart vetített
képes előadást.

SZENT MARGIT EGYHAZMÜVÉSZETI KI
ÁLLÍTÁST RENDEZNEK. Az Actio Catholica 
Országos Elnöksége és az Országos Egyházművé
szeti Tanács Árpádházi Boldog Margit szenttéava
tásával kapcsolatban „Árpádházi Szent Margit a 
művészetben“ címmel egyházművészeti kiállítást 
rendez Budapesten. A nagyszabású kiállítás fel fogja 
ölelni az Árpádházi Szent Margitra vonatkozó régi 
és újabb művészeti alkotásokat. A rendezőség ebből 
az alkalomból festészeti és szobrászati pályázatot 
hirdet és ezen kívül pályázatot írnak ki Szent Mar- 
git-himnusz szövegére és zenéjére. A pályázatok ki
írása ügyében a szükebbkörű bizottság legközelebb 
dönt.

A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
KÖZGYŰLÉSE

Az Orsz. Magy. Képzőművészeti Társulat f. é. ja
nuár hó 9-én tartotta 83. évi közgyűlését. Rakovszky 
Iván m. kir. t. t., elnök megnyitó beszédében áldozott 
Benczúr Gyula, Munkácsy Mihály és Mészöly Géza 
emlékének. Az értékes és szép megemlékezést egész 
terjedelmében az alábbiakban közöljük.

„Ünnepélyes érzéssel nyitom meg 1944. évi köz
gyűlésünket. A magyar festészet egyik leggazdagabb 
centenáriuma ez az év, mert 1844-ben született festő
művészetünknek három nagy kiválósága: Munkácsy 
Mihály, Benczúr Gyula és Mészöly Géza. Benczúr 
Gyula januárban, Munkácsy Mihály februárban, 
Mészöly Géza májusban. Érdekes, hogy pályájuk 
csúcspontjára születésük fordított sorrendjében értek
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el és életüket is születésükkel szembeállított sorrend
ben fejezték be.

Aki utolsónak született, Mészöly Géza leghama
rabb fejezte be földi pályafutását. De aránylag rö
vid élete folyamán magyar művészetünkben dicső 
jelentőségű munkát végzett. Ő teremtette meg a ma
gyar tájképfestészetet. Az előtte feltűnt magyar táj
képfestők származásukra és lelkűkre nézve magya
rok voltak, de a tájak, amelyeket festettek, nem ma 
gyár tájak és azokat nem magyar alakokkal, hanem 
mithológiai, vagy az olasz festészetből vett szemé-  ̂
lyekkel népesítették be. Volt kitűnő magyarországi 
tájképfestészet azelőtt is és itt elsősorban Markó Ká
rolyra és iskolájára kell gondolnunk, de magyar 
eget, magyar felhőt, magyar ragyogást, magyar tá
jat és a kompozíció befejezéséül a magyar életből 
vett figurális jeleneteket először Mészöly Géza fes
tett. Pedig nem tekinthető csak hazai jelentőségű 
művésznek, mert külföldön is nagy sikerei voltak, 
sőt egyes képeit a legjobb külföldi tájképfes
tők, így pl. Corot műveiként is árulták. Mé
szöly Géza festészete magában véve is kiváló mű
vész nagyszerű oeuvreje, de jelentőségét sokszorosan 
fokozza a magyar művészet fejlődésében való jelen
tősége, mert ő volt az első, aki a magyar táj külön
leges szépségeit meglátta, ecsetjével visszaadta és 
arra az utána következő festőnemzedék figyelmét 
felhívta.

Nála jóval később fejezte be életét Munkácsy 
Mihály. Rövid elnöki megnyitó keretében jelentősé
gét és művészetét méltatni lehetetlen feladat is volna, 
de nem is szükséges, mert az mindnyájunk előtt 
ismeretes. Reprezentális nagy művei, a Honfoglalást 
kivéve, tengeren túlra kerültek ugyan, de a tájképek
nek és életképeknek az a gazdag gyűjteménye, amely 
a Szépművészeti Múzeum birtokában van, bőven 
elegendő arra, hogy jellemezze ezt az egyénien látó, 
hallatlan virtuozitással festő és a kompozícióban 
utolérhetetlen magyar festőt, aki tudásban és kom
ponálókészségben a régi nagy klasszikusokra emlé
keztet ugyan, de témái feldolgozásában és szí
nei skálájának újszerűségében már teljesen modern. 
Nemzeti festészetünk egyik büszksége ő. Bár er
kölcsi és anyagi hallatlan sikereit Párisban aratta, 
mégis szívvel, lélekkel mindig magyar maradt. Vala
hányszor egy-egy nagyobbszabású művet befejezett, 
azt itthon éppen a Képzőművészeti Társulat helyi
ségeiben mutatta be a magyar publikumnak.

Az év első hónapjában született Benczúr Gyula 
élt legtovább, úgyhogy művészete még szinte el sem 
vesztette aktualitását, éppen ezért még mindig folyik 
a vita körülötte és vannak, akik kritizálják. Csodá
latosképen azonban legnagyobb erényeit vetik sze
mére: reprezentációs kompozícióját, színeinek erős 
ragyogását és képeinek varázslatos derűjét, valamint 
rajzban való tökéletességét. Ha talán ezeket a nagy
szerű tulajdonságait lehet is úgy beállítani, hogy 
kora eszméinek már nem feleltek meg teljesen, mégis

úgy álltak ezek a nagyszerű festői képességek a mű
vészi irányzatok akkor tobzódó viharában, mint a 
kőszikla a tengerparton és ma is lepereg róluk a 
kritika és ellentmondás minden hulláma. Elvégre 
éppen ezek a hatásteljes festői eszközök, amelyekkel 
dolgozott, jellemzői majdnem minden nagy művész
nek és ha hibák volnának őnála, akkor ugyanilyen 
joggal lehetne Raffaelnél, Rubensnél, Ticiánnál, 
Tiepolonál is kifogásolni őket. Csodálatos tudással, 
a színek ragyogásának felismerésére irányuló rend
kívüli képességgel és lelke derűjének műveiben való 
szinte boszorkányos érzékeltetésével tudott alkotni 
és akire a művészetnek ezek a kiváló megnyilatko
zási formái nem hatnak és Benczúr művészetét él
vezni nem tudja, azt inkább sajnálni kell, mint vi
tába szállni vele.

Mind a három művész fiatal korában a Képzőmű
vészeti Társulat védőszárnyainak oltalmát élvezte. 
Munkácsy Mihály első kiállított művét a Társulat 
vette meg, azután egész addig, míg világsikerei füg
getlenné nem tették, anyagilag is támogatta őt a 
Társulat. Munkácsy örökké hálás is maradt a Tár
sulatnak ezért a támogatásáért és társulatunkkal 
mindig a legmelegebb hangon levelezett. Mészöly 
Gézáról 1870-ben állított ki igen kedvező vélemé
nyezést a Társulat és őt támogatásra ajánlotta. A 
fiatal Benczúr Gyuláról is bizonyítványban nyilat
koztatta ki társulatunk, hogy „művei igen nevezetes 
és kitűnő művészi tehetséget tanúsítanak“. A három 
nagy művész útraindulásakor tehát a Társulat aján
lását, jóindulatát és támogatását vitte magával tar
solyában.

Ez utóbbi szavaimat azonban nem azzal a célzat
tal mondottam el, mintha úgy érezném, hogy szüle
tésüknek 100 éves évfordulója Társulatunknak kü
lön ügye lenne. Ellenkezőleg, az egész ország és az 
egész nemzet ügye ez. Sajnos, a mai napok nem al
kalmasak arra, hogy az országban feltalálható mű
veikből gyűjteményes kiállítást rendezzünk, mert 
helyes, hogy ezek a művek ma biztos helyen őriz
tetnek. A Társulat vezetősége azonban keresni fogja 
a módját, hogy az illetékes hatósággal és a magyar 
társadalommal együttesen kellőképen megünnepelje 
a magyar művészet e három ragyogó reprezentánsa 
születésének 100 éves évfordulóját. Abból pedig, 
hogy ezek a kiváló művészek pályájukon a Társu
lat védőszárnyai alatt indultak el, azt a következ
ményt vonja le önmagára nézve a Társulat, hogy 
továbbra is fel kell karolnia a jelentkező új, komoly 
tehetségeket és nem csupán beérkezett tagjainak, de 
minden komoly reménységnek — még áldozatok 
árán is — rendelkezésre kell állania.“

Ezután az elnök bejelentette, hogy a Társulat 
megfesttette néhai nagynevű elnöke, Glattfelder 
Gyula arcképét. Végül Zombori Moldován Gyula 
tartotta meg emlékbeszédét Glattfelder Gyuláról. 
Méltatta nagyvonalú művészetpolitikáját, bölcsesé- 
gét, igazi keresztényi lelkületét.
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A NEMZETI SZALON GYÁSZÜLÉSE 
GRÓF ZICHY JÁNOS EMLÉKEZETÉRE

A Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület január hó 
19-én gyászközgyűlést tartott elhunyt nagynevű el
nöke, gróf Zichy János emlékezetére. Az egyesület 
nagytermét nagyszámú és előkelő közönség töltötte 
meg. Megjelentek a művészeti élet kiválóságai, a 
hatóságok képviselői, több katolikus egyesület kül
döttsége és az elhunyt elnök családjának több tagja.

Először Preszly Elemér m. kir. t. t., másodelnök 
mondott nagyhatású búcsúztatót.

— Zichy János 1933-tól 1944-ig nehéz időkben 
tizenegy évig volt egyesületünknek szeretett, nagy- 
tekintélyű elnöke — mondotta. — Felvetheti valaki 
a kérdést, hogy őt, a vérbeli politikust, a kiváló ál
lamférfit milyen szálak, milyen hajlamok vonzották 
a művészetekhez és ezeken keresztül egyesületünk
höz, mely a művészet tüzének ápolására van hivatva. 
A felvetett kérdésre Zichy János lelke adja meg a 
feleletet. Lelke telve volt harmóniával, békével, lel
kében a szépnek szeretete uralkodott, ő a politiká
ban is a harmóniát, a szépet kereste és ha azt nem 
mindig találta meg, akkor a művészetekhez mene
kült vigasztalásért, pihenésért. Államférfiúi elkép
zelései, vallott elvei egyek, azonosak voltak művészi 
elveivel, de egyek voltak emberi érzéseivel is, leiké
ből, lényéből sugárzott a tiszta, nemes humánum, 
az igaz emberség, a szabadság szeretete és pedig 
mind az emberi, mind a politikai, mind a művé
szeti szabadság szeretete.

— Egyesületünket nagyon szerette. Szívesen láto
gatta, legtöbbször ő nyitotta meg kiállításunkat, örült 
fiatal, új tehetségek jelentkezésének, külföldi művé
szek kiállításain vett részt. Vallotta azt, hogy a mű
vészet népek és nemzetek között akkor is hidat bír 
verni és közeledést teremteni, amikor a politika erre 
képtelen. Vele elment megint egy a nagyok, a régiek 
közül, mi, Nemzeti Szalon, áldjuk és őrizzük emlé
két.

Preszly Elemér ut*án Hubay Andor igazgató emel
kedett szólásra s meghatott szavakkal rajzolta meg 
gróf Zichy János emberi portréját, kiemelve mindig 
háttérbe húzódni kívánó szerénységét, mély vallá
sosságát, őszinte békeszeretetét s kulturált művészet
rajongását. Bejelentette, hogy az egyesület márvány- 
szobrot' készíttet az elhúnytról s emlékére „Gróf 
Zichy János nagydíjat“ alapít. A nagydíj minden 
évben kiosztásra kerül s az egyesület kiállításain 
szerepelt kiváló művészi alkotás jutalmazására for
dítják.

A SZENT ISTVÁN EMLÉKÉV 
ÚJABB DOMBORMÜVEI

A Szent István Emlékév Bizottsága sok művészi 
alkotással örökítette meg országszerte első kirá
lyunk jubileumát. Ezek között a művészi alkotások 
között két újabb nagyobb méretű dombormű is sze
repel. Az egyiket Debrecenben állították fel, a má

sikat nemsokára Sopronban helyezik el. A debre
ceni Szent István-domborművet Cser Károly szob
rászművész készítette. A dombormű a magyar egy
ség gondolatát örökíti meg. A dombormű a Déry- 
múzeum mellett álló régi elemi iskola — most 
múzeumi épület — falán van elhelyezve. A Sop
ronban felállítandó domborművet Moiret Ödön 
szobrászművész készítette. Ez a dombormű Szent 
Istvánt ábrázolja, amint vőlegényként a határon 
fogadja Gizellát, leendő feleségét. A soproni dom
bormű a Szent Domonkos-templom oldalfalára ke
rül. Ez a templom majdnem napjainkig épületek 
közé volt ékelve s egyik oldalfala csak akkor vált 
szabaddá, amikor nemrégen egy utcanyílás folytán 
a hozzátoldott épületeket lebontották. A templom
nak ez a fala építészetileg kiképzetlen s a dombor
mű elhelyezésével a templom falának művészi ki
képzését is megoldják.

NAGY SZOMBATHELY

Szombathely csendben, de mégis értékes ünnepsé
gekkel ülte meg városalapításának 1900. évforduló
ját. A jubileumi év és vele az ünnepség-sorozatok 
lezárultak, a város visszatért „szürke“ életéhez, 
belépett abba a huszadik száz esztendőbe, amelynek 
végén majd a város akkori polgársága számonkéri 
az elődöktől: mit végzett, épített, meddig fejlesztette 
kultúrában, szociális előhaladásban, gazdasági erő
ben a kétezeréves Szombathelyt?

Az alábbiakban Mészáros Hugó dr. polgármester, 
a dunántúli irodalom Ősz Ivánja mondja el azokat 
a gazdag terveket, amelyeknek végrehajtásával a 
XX. század végére a város minden polgárának leg
nagyobb vágya, Nagy-Szombathely megvalósítása 
testet ölthet.

— Szombathely elsősorban a szociális tervekre és 
kötelességekre gondol. A szociális jólétből fakadhat 
csak az az alkotó munka, aminek elvégzését 
könnyebben bírja el a város lakossága. Legégetőbb 
fürdőkérdésünket megoldjuk, mert azt akarom, hogy 
Szombathely a fürdők városa legyen, ami annál 
könnyebb, mert Szombathelynek megvannak erre az 
adottságai.

— Pillanatnyilag Szombathely is lakáshiánnyal 
küszködik. Lakásokat építünk a tisztviselőknek, ipa
rosoknak, kereskedőknek, munkásoknak vételár-tör
lesztéssel, ami azt jelenti, hogy beköltözés után a 
lakók már tulajdonukba vehetik ezeket a házakat. 
Ez a nagyszabású terv végrehajtása, úgy gondolom, 
évtizedekre megoldja Szombathely lakáskérdését. 
Parkosítjuk és erdősítjük Szombathely környékét, 
közvetlen közelben kirándulóhelyeket létesítünk.

— A szociális tervek teljessé tételéhez tartozik a 
sport és az ifjúság nevelésének helyes irányba tere
lése. Sportcsarnokot, sportuszodát, „Ifjúsági házat“ 
és még külön levente-otthont építünk.

A kulturális szükségletek kielégítése és biztosítása 
terén is éppen elég tennivaló vár még Szombat-
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Helyre. Hogy csak a legfontosabbat említsük: Szom 
bathely évtizedek óta küzd az állandó színház kér
désével. A város kultúrájának jövőjéről Mészáros 
Hugó dr. polgármesternek ez a véleménye:

— Legelső kötelességünk lesz a kőszínház megépí
tése. Szombathely évtizedek óta nélkülözi a kőszín
házat és ennek hiányában nem emelheti kellő fokra 
színházi kultúráját. Ha színházat építhetünk, mint 
ahogy meg is fogjuk építeni, akkor olyant építünk, 
amelyikben modern hangversenytermet is adhatunk 
a szombathelyi zenekultúrának.

— Amint az idők engedik, a római Savaria még 
föld alatt nyugvó emlékeit is felszínre hozzuk és 
ezek környezetét korhűen rendezzük el.

— Természetesen mindezek nem a közvetlen má
nak szóló feladatok. De hogy nemcsak elképzelé
sek, hanem megvalósítást váró feladatok, az bizo
nyítja legjobban, hogy mindazokról, amiket elmond
tam, egyszóval „Nagy Szombathely“ megteremtésére 
nézve készen vannak terveink, ezeknek megoldásait 
részben meg is kezdtük.

A FELVIDÉKI ÉS KASSAI MÜBARÁTOK
A kassai Kazinczy Társaság választmánya január 

10-i ülésén dr. vitéz Ujváry Lajos kir. tankerületi 
főigazgató elnöklése alatt határozatilag kimondta, 
hogy a már eddig kebelében működő tudományos, 
irodalmi és művészeti szakosztályok mellett meg
alakítja a negyedik szakosztályát műbarát alapító 
tagokkal.

A tekintélyes Kazinczy Társaság új szervező vál
lalkozása arra irányul, hogy döntő módon meg
változtassa a művész és műélvező, műkereskedő és 
vásárló jelenlegi egészségtelen viszonyát az egész 
Felvidéken. A Kazinczy Társaság egy évvel ezelőtt 
nagy kulturális találkozóra hívta össze a felvidéki 
városok kultúrvezetőit Kassára. A találkozón ki
mondották, hogy Kassa legyen újra egész Felső-Ma- 
gyarország szellemi központja. A Kazinczy Társa
ság újjászervezésével a Felvidék 14 társegyesületét 
kapcsolta magához és a Kazinczy könyvkiadó 
üzembehelyezésével és az Üj Magyar Museum című 
negyedévenként megjelenő folyóirat megindításával 
megkezdte a Felvidék szellemi tömörítését, vala
mint kultúrigényének kielégítését. Az eddigi három 
szakosztályon keresztül a Kazinczy Társaság kebe
lébe hívta mindazokat a felvidéki értékeket: tudo
mányos, irodalmi és művészeti vonalon, akiktől a 
felvidéki tájegység kulturális és szellemi, valamint 
művészeti életének felvirágoztatását várhatja, hogy 
az eleven kulturális élet Kazinczy szellemében friss 
erőt jelentsen az egyetemes magyar kultúrfejlődés- 
ben is.

A Társaság műbarát-szakosztályának megalakí
tása újabb nagyfontoságú lépés a kitűzött cél érde
kében. Az új szakosztály egészen korszerű szerve
zete a maga területi hálózatával arra lesz hivatott, 
hogy a társadalom, közületek, hatóságok, városok,

sajtó stb. erkölcsi és anyagi támogatását megszerezze- 
biztosítsa és állandósítsa a komoly és értékes fel
vidéki képzőművészeti alkotó munka számára. A 
kizsákmányoló, s a közönséget félrevezető, ügynöki 
fogásokkal dolgozó műkereskedelem helyébe meg
teremtse a nem nyerészkedésen alapuló eszményi 
műkereskedelmet. Megteremtse az utat: műteremből 
közvetlenül az otthonokba s a mű vásárlóértékét 
a műbarát kezéből közvetlenül a művésznek jut
tassa. Megtisztítsa a felvidéki művészetet ezáltal a 
kontárságtól s hozzászoktassa a művészt is ahhoz, 
hogy a műkereskedés útján eladásra szánt műveinél 
a művészi szempont és színvonal kerüljön előtérbe 
a ,,gics“-csel szemben. Az új szakosztály számon- 
tartja a Felvidéken lakó és tartózkodó művészek 
munkáját és helyzetét és az alapító tagságok össze
géből kiállításainak, rendezéseinek, képzőművészeti 
szakmunkáinak jövedelméből azokat nemcsak érvé
nyesüléshez segíti, hanem szociális viszonyaik ren
dezéséről gondoskodik a zavartalanabb művészi ter
melő munka kifejtésének érdekében.

A Kazinczy műbarát-szakosztály szervezete gon
doskodik pénzügyi, jogi, kereskedelmi, művészeti, 
szociális, sajtóügyi és egészségügyi szakértőkről is, 
akik nemcsak a műbarát-szakosztály választmá
nyát képezik, hanem a művészek tanácsadóiként is 
szerepelnek. A területi képviselők pedig — városi, 
vármegyei, kárpátaljai kormányzóság, egész Fel
vidék; valamint egyházi és katonai — biztosítékai 
lesznek annak, hogy a művész, aki tudvalévőén 
ügyeinek reális intézéséhez rendszerint kevésbbé ért
— nem ténfereg magányosan és magárahagyottan, 
hanem a maga felvidéki tájegységében bárhova 
megy, megtalálja ügyeinek intézőit, művészetének 
barátait, érvényesülésének szószólóit.

A KESZTHELYI MÉSZÖLY GÉZA TÁRSA
SÁG elhatározta, hogy a Társaság névadó nagy 
művészének, Mészöly Gézának százéves születési 
évfordulóján, a folyó évben, huszonöt—harminc mű
vész meghívásával nagyobb kiállítást rendez majd. 
Hoffmann Ferenc budapesti gyáros — aki egy ízben 
már ezer pengőt adományozott a Társaság céljaira
— a tervezett kiállítás előkészítő munkálataira új
ból ezer pengőt küldött a Mészöly Géza Társaság
nak. örvendetes, követésreméltó példa ez, bizonyí
téka annak, hogy a vidék művészeti megmozdulá
sai a fővárosban is megértésre, méltánylásra talál
nak.

A SZÉKELYFÖLDI MŰVÉSZETI ÉV 
FEBRUÁRI ESEMÉNYEI

A Székelyföldi Művészeti Év eseményeiben a há
rom téli hónap szünetet jelentett s a kiállítások, 
hangversenyek* előadások, irodalmi estek újabb so
rozatára tulajdonképen csak márciusban kerül sor. 
Februárban mindössze csak néhány esemény lesz az 
érdekelt négy székely városban. Február i-én nyílt
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meg ünnepélyes keretek között Marosvásárhelyen a 
Közművelődés Házában a fényképművészeti kiállt 
tás, melynek máris igen nagy sikere van. A hónap 
közepén lesz ugyancsak Marosvásárhelyen Rosier 
Endre és Dániel Ernő együttes hangversenye, majd 
a hónap utolsó hetében Herpey János, a Sepsiszent
györgyi Székely Nemzeti Múzeum igazgatója elő
adást tart Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és 
Székelyudvarhelyen a székely rovásírásról. Sepsi - 
szentgyörgyön Herpey János a Művészeti Év kere
tében február 25-én a praemikénei kultúra sepsi
szentgyörgyi emlékeiről tart előadást. Itt említjük 
meg, hogy nagy sikere van Csíkszeredában a január 
25-én megnyitott kiállításnak, amely 6-áig volt 
nyitva. Ez a kiállítás a Művészeti Év keretében 
Nagy Imre festőművész munkásságát mutatja be.

PÁLYÁZATOK

„A MAGYAR KIRÁLYI VALLÁS- ÉS KÖZ- 
OKTATÁSÜGYI MINISZTER Benczúr Gyula 
születésének századik évfordulója alkalmából pályá
zatot hirdet történelmi festményre, mely tárgyát a 
dicső magyar múltból meríti. A festmény tetszés sze
rinti méretben, olaj- vagy tempera-technikával ké
szíthető. Egy pályázó legfeljebb három festménnyel 
pályázhat.

A pályadíj összege 5000 (ötezer) pengő, amelyet 
a legkiválóbb festmény alkotójának az Országos 
Irodalmi és Művészeti Tanács javaslata alapján a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ad ki. A 
díjnyertes festmény a pályázó tulajdonában marad. 
Amennyiben díjazásra érdemes munkát nem nyúj
tanak be, a pályadíj nem kerül kiadásra.

A pályamunkák 1944. évi május hó 15-től 17-ig, 
délelőtt 10—14 óráig az Országos Magyar Szép- 
művészeti Múzeumban (Bpest, XIV., Aréna-út 41.) 
nyújthatók be.

Budapest, T944-*évi január hó 26-án.
Dr. Szinyei Merse ]enö s. k.“

DR. PÉTERY JÓZSEL, a váci egyházmegye me
gyéspüspöke pályázatot hirdet székesegyháza szen
télyében festendő freskó tervére.

A főoltár mögött, a most feltárt Maulbertsch- 
freskó feletti részen, az apszis félkupolájában kíván
tatik a váci püspökség alapításának történet-szim
bolikái ábrázolása. A szférikus falmező baloldalán 
foglalna helyet Szent István környezetével s mintegy 
mutat a képfelület túlsó oldalán, az épülő első, 
románkori székesegyház körül foglalatoskodó cso
portra. A két csoport között a táj jut előtérbe, amely 
alkalmat ad Vác szép tájképi környezetének, a Du
nának művészi és hangulati érzékeltetésére. Ez a táj

képi rész (esetleg staffage-alakokkal) a most elő
került Maulbertsch-kép fölé kerülne és tartózkodásá
val nem konkurrálna az értékes lelettel.

A kompozíció szerkezetben, rajzban és színben, 
egész művészi szellemében igazodjék a templom 
nagyszabású festői hangsúlyaihoz, a kupola és a fő
oltárfal Maulbertsch-freskóihoz, a nélkül, hogy azok
nak stílusát utánozni akarná. Szükséges azonban, 
hogy — ha nem is a bárok régészeti eszközeivel — 
ritmusban, színskálában, tömegelosztásban összhang
ban álljon a mondott XVIII. századi freskókkal. 
Ezen oknál fogva hangosabb eszközökkel ne 
nyomja el és ne zavarja a Maulbertsch-freskó mű
vészi hatását, hanem azt inkább kísérje, ahhoz alkal
mazkodjék. Ezért kívánatos, hogy a freskó könnyed 
levegőeget kapjon, abban könnyedén előtűnő angya
lokkal, puttókkal, esetleg a Szűz Anya, Patrona 
Hungáriáé felhők között megjelenő költői alakjával.

A pályázatra oly színes vázlat (mintegy i ‘50 m 
széles) nyújtandó be, amely a figurális és a tájképi 
részre egyaránt elbírálandó megoldást ad. Esetleg 
mellékelhető valamely résznek, vagy csoportnak na
gyobb mértékben való kidolgozása. Olyan művészek 
pályázata kívánatos, akik az igazi freskófestészet
ben való jártasságuknak már komoly tanú jelét adtak.

Pályadíjak: I. díj 3000, II. díj 2000, III. díj 1000 
pengő.

Bár a díjakat csak kiváló művészeti értékű pálya
tervek nyerhetik el, azok odaítélése nem jelenti 
egyúttal a megbízást is.

Pályázati határidő: 1944. március 31.
A pályázati tervek a váci püspöki irodába nyúj

tandók be, közelebbi felvilágosításokat ugyanott, 
Budapesten pedig a Műemlékek Országos Bizottsá
gánál (IX., Hőgyes Endre-utca 10.) lehet kapni.

A SZÉKELYFÖLDI MŰVÉSZETI ÉVNEK 
egyik célja, hogy megismertesse a Székelyföld ta
nulóifjúságával a magyar képzőművészet és szépiro
dalom mai állását.

Hogy a tanulóifjúság figyelmét minél jobban fel
hívják a Székelyföldi Művészeti Év művészi esemé
nyeire, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
kezdeményezésére a marosvásárhelyi főigazgató több 
pályázatot írt ki a Székelyföld tanulóifjúsága szá
mára. Ezek a pályatételek a Művészeti Év művészi 
eseményeivel kapcsolatosak, s hogy azon a külön
böző művészi érdeklődésű ifjak egyaránt résztvehes- 
senek, a pályatételeket úgy írták ki, hogy azok egy
aránt felölelik a képzőművészetet, a zene és iroda
lom kérdéseit.

A legjobb pályamunkák pénzjutalomban részesül
nek.
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BILDENDE KUNST w* BELLE ARTI
TIBERIUS GEREVICH: JULIUS BENCZÚR. 

Am 28. Januar 1944 waren es hundert Jahre, dass 
Julius Benczúr, eines der glänzendsten Talente der 
neueren ungarischen Malerei, das Licht der "Welt 
erblickte. Während seiner langen Laufbahn (13 Jahre 
hindurch war er Professor an der Münchner Aka
demie, sodann Direktor an der Budapester Meister- 
schule für Malerei) errang er mit seinen Werken 
eine ganze Reihe von Erfolgen; er war der gefeierte- 
repräsentative Maler Ungarns während der Zeit 
Franz Josephs und der Günstling des Herrschers. 
Seinen Ausgang nahm er vom Pilotysmus, den er 
jedoch alsbald überflügelte und blieb bis zuletzt 
ein Träger der von besonderem ungarischen Geiste 
beseelten künstlerischen Formauffassung. Seine gross
angelegte Komposition, seine breite und leichte Mal
weise, der Glanz und Reichtum seines Kolorits wei
hen ihn zum grössten ungarischen Meister des 
geschichtlichen Romantizismus. Seine Hauptwerke: 
„Taufe des Hl. Stephans“, „Dubarry und Ludwig 
XV.“, „Rückeroberung von Buda“, „Millenniums 
Huldigung“ . Auch die Folge seiner kraftvoll cha
rakterisierenden Porträts soll gelobt werden. Sind 
uns auch die Ideale seines Zeitalters bereits fremd 
geworden, so treten vom rein künstlerischen Stand
punkt seine Grösse und Bedeutung immer leuchten
der und klarer hervor.

JOHANN KAPOSSY: 1900 JAHRE KUNST
GESCHICHTE AUF DEM FORUM VON SA- 
VARIA. Die Stadt Szombathely (Steinamanger), 
das einstige Savaria, feiert^ 1943 die 1900-ste Jahres
wende ihrer Gründung. Die Ausgrabungen haben 
jüngst die wertvollen Überreste des Forums von 
Savaria ans Tageslicht gefördert; genau an der 
Stelle, wo sich einst der Mittelpunkt der ehemaligen 
römischen Stadt befand, wurden die Baudenkmäler 
des christlichen Zeitalters errichtet, die der Verfas
ser eingehend prüft. Die meisten der erhaltenen 
Kunstdenkmäler sind Schöpfungen des ungarischen 
Barock aus dem 18. Jahrhundert, darunter an erster 
Stelle der von Bischof Szily errichtete bischöfliche 
Palast, geplant von Melchior Hefele (1778 —1783) 
und die schöne Kathedrale. Beide sind mit meister
haften Schöpfungen, Fresken bezw. Altargemälden, 
von Franz Anton Maulbertsch, dem grössten Künst
ler der mitteleuropäischen Malerei des 18. Jahr
hunderts geschmückt. Erwähnenswert sind ferner 
die in der Kathedrale befindlichen Altargemälde 
von Stephan Dorffmeister. Die Stadt wurde auch 
durch mehrere moderne Kunstschöpfungen bereichert, 
so z. B. den Fresken von Béla Kontuly in der 
Seminarkapelle.

TIBERIO GEREVICH: GIULIO BENCZÚR. 
II 28 gennaio a. c. fu il centesimo anniversario 
della nascitá di Giulio Benczúr, uno dei piú brillant! 
rappresentante della moderna pittura ungherese. Fu 
per 13 anni professore dell’Accademia di Monaco, 
poi Direttore di quella di Budapest. Nel corso della 
sua lunga carriera produsse una serie di capolavori 
ehe gli valsero altrettanti successi. Fu il piú festeg- 
giato pittore dell’Ungheria nell’éra di Francesco 
Giuseppe. Aveva presto oltrepassato il Pilotysmo, 
di cui é sorto. Per Ia sua chiarezza compositiva, 
la sua larga, leggara, brillante pennellata, come pure 
per la splendore dei suo colorito viene onorato quale 
sommo maestro del romanticismo storico ungherese. 
I suoi principali lavori sono: „Il battesimo di S. 
Stefano“, „Dubarry e Luigi XV.“, „La riconquista 
di Buda“ e „L’omaggio del Millennio“. Anche i suoi 
ritratti, pieni di forza espressiva, meritano lode. 
Sebbene gli ideali della sua epoca divennero ormai 
estranei e sorpassati, dal punto di vista puramente 
artistico la sua opera non perde dalia sua impor- 
tanza.

GIOVANNI KAPOSSY: 1900 ANNI NEL 
FORO DI SAVARIA. La cittä di Szombathely, 
1’antica Savaria, celebrava nell’anno 1943 il 1900 mo 
anniversario della sua fondazione. I recenti scava- 
menti hanno palesato dei rimanenti preziosi dei 
Foro. Nel luogo stesso, dove si trovö a suo tempo 
il centro dell’antica cittä romana, furono eretti 
importanti monumenti artistici dell’etä cristiana ehe 
1’Autore enumera e studia con tutti i dati e detti- 
gli. La maggior parte dei monumenti esistenti 
tutt’ora sono creazioni dei barocco ungherese dei 
18. secolo, anzitutto il palazzo vescovile fatto eri
gere dal vescovo Szily, opera di Melchiorre Hefele 
(1778—1783), e la sontuosa Cattedrale. Ambedue 
sono ornati da affreschi di Francesco Antonio 
Maulbertsch, il piü noto decoratore dell’Europa 
Centrale nel 18. secolo. Le pitture di Stefano Dorff
meister nella Cattedrale sono pure notevoli. Pa- 
recchie opere dell’arte moderna abbelliscono la 
cittä; i piú eminenti ne sono gli affreschi di Béla 
Kontuly, giä pensionato dell’Accademia Ungherese 
di Roma, nella cappella del Seminario.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Mariay Ödön dr. — 44.450. — Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. (F .: Thiering Richard
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ÚJABB MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KÖNYVEK:
BÍRÓ JÓZSEF:

IMPÉILVO KASTllT@K
212 lap szöveg, n$ kép, 1 színes melléklettel.

(Üj Idők) Félvászonkötésben 55*— P

DERCSÉNYI DEZSŐ:

A MOIADK
Az Officina kiadásában megjelenő Ars Mundi'sorozat 
VIII. kötete. Színes és mély nyomású képekkel.

Félvászonkötésben 16*80 P  

HOMÉR LAJOS :

KIIITÖ MOMDATPMÁK
Ars Mundi VII.

Félvászonkötésben 14*80 P

Beszerezhető az Egyetemi Nyomda könyvesboltjában, IV., Kossuth Lajos-utca 18.

HOFF MA N N  FERE NC
B U D A P E S T  í v ,

KÁROLY KIRALY-ÜT 28, IV, GERLÓCZY-U. J

A M A G Y A R  K Ö N Y V B A R Á T O K
IRODALMI ÉS KÖNYVÉSZETI FOLYÓIRATA 

A

T> I Á  R I U M4
MEGJELENIK MINDEN HÓ io*ÉN

F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő

M Á T É  K Á R O L Y

S Z E R K E S Z T Ő

K E N Y E R E S  I M R E

/

KÉRJEN MUTATVÁNYSZAMOT A KIADÓ
K. M.  EGYETEMI NYOM DÁTÓL
BUDAPEST Vili, MÚZEUM'KÖRÚT 6 . (Gólyavár)

V O I T  P Á L

Régi magyar otthonok
Évszázadok magyar lakásművészete 
vonul fel ebben a sokszáz képpel 
díszített bibliofil munkában.

Ára 24' —  P

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA

— KÉPKERETEK—
FESTMÉNYEK

*

PETRO VICS ELEK:

IFIMIMggV K Á M @ ILV
24 színes melléklet, 80 mélynyomású kép.

(Athenaeum) Félvászonkötésben 96*— P

TÓTH ERVI N:

IPM<á>MAD ©MAIFOKA
1 8 8  lap nagyszámú részben színes illusztrációval.

(Bokor és Vájná) Félvászonkötésben 25*— P

TÓ TH ER VI N:

A ÍAMÁM IF A M l T lg l ?
Ars Mundi V. 10*80 P

V A S A R I :

A MIMAOtSAMCI  
MA<§V Mi WÉ i g l O
J5 <> l., 6 4 , köztük 8  színes képtáblával.

(ABC kiad.) Félvászonkötésben 40*— P
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l i lémet  m ű v é s z e t i  k ö n y v e k
MUNOZ ANTONIO:

R E M B R A N D T
Nagyalakú kötet, szerző bevezető tanulmányával. 
Félvászonkötésben, 130 mélynyomású és 10 színes 
kép táblával.

(Golimann'Verl.) Ára 38*— P

KELLEK HARALD:

G I O V A N N I  P I S ANO
Nagy S°, 71 szövegoldal, részletes katalógussal, 
i$ 2  képpel

(ScbrolLVerl.) Félvászonkötésben 18*62 P

KA VE PAUL ŐRT WIN:

GENIUS DER BAUKUNST
Eine Klassiscbromantische Bilderfolge an der Berliner 
Bauakademie von Karl Friedrich Schinkel. 85  szöveg* 
oldal számos képpel.

(Gebr. Mann*Verl.) K em énypapír kötésben 12*35 P

KUNST DES FERNEN OSTENS
Landschaften, Blumen, Tiere. Otto Fischer be* 
vezetésével 15 pompás színes képtáblán Kina és 
Japán klasszikus mestereinek festményeit adja.

(I&sDruck.) Karton borítékban 10*92 P

HETZER THEODOR:

DIE FRESKEN TIEPOLOS
in der Würzburger Residenz, go szövegoldal, 67  
kévtábla díszíti ezt a szép kiállítású kötetet.

(Kíostermann'Verl.) K em énypapír kötésben 27*55 P

LANGLOTZ ERNST—SCHUCHHARDT W. H :

ARCHAISCHE PLASTIK 
AUF DER AKROPOLIS
A komoly mű értő érdeklődését igénylő kötet, sok 
képpel.

(Klos termám* Veri.) K em énypapír kötésben 16*15 P

Beszerezhető az Egyetemi Nyomda könyvesboltjában, Budapest, IV., Kossuth L.-utca 18.
V__________________________________________________________________________________________ /

CORVINA
R A S S E G N A  I T A L O — UNGHERESE

O lasz  nyelven m egjelenő m agyar—o la sz  szem le. 

Szerkeszti G e r e v i c h  Tibor és Z a mb r a  A lajos. 

Kiadja a Korvin Mátyás M agyar—O lasz  Társaság. 

Megjelenik minden hó 15-én. — Szerkesztőség és kiadó- 

hivatal : Budapest IV. kerület, Egyetem-utca 4. szám. 

Előfizetési á r : egy évre 20*— P, egyes szám ára 2‘— P.

A szerkesztésért és kiadisért felelős: Mariay Ödön dr. — 44.450. — K. U  Egyetemi Nyomda, Budapest. (P. : Thiering Ricbird.)
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M U N K Á C S

E z  a sorsterhes esztendő a magyar művészet
ben a nevezetes centenáriumok éve. Néhány hete 
ünnepeltük Benczúr Gyula születésének ioo. év
fordulóját. Február 20-án múlt száz éve, hogy 
Munkácsy Mihály született. S májusban Mészöly 
Gézán az emlékezés sora.

Munkácsy nagyságát ma jobban érezzük, 
mint bármikor korábban. Hálásan gondolunk 
rá, hogy ecsetjének varázsával a magyar névnek 
világhírt, művészetünknek megbecsülést szerzett. 
Művészetének megítélése az idők folyamán nagy 
hullámzáson ment keresztül. Első nagyobb műve, 
a „Siralomház“, 1870-ben a párisi Salon kiállí
tásán aratott rendkívüli sikert; az addig isme
retlen, fiatal magyar festőt egyszeriben az elsők 
közé emelte, s a magyar művészek közül első
nek a Salon aranyérmét is elnyerte. Innen kezdve 
művészi pályája egyre magasabbra lendült, sike
rei két világrészt kápráztattak el. Egyik nagy 
mesterművét a másik után alkotta. Sorra követ
keztek a „Tépéscsinálók“, az „Éjjeli csavargók1', 
a „Műterem“, a „Milton“ — amely az 1878-i 
párisi világkiállítás művészeti osztályának fő
szenzációja volt —, azután a „Krisztus Pilátus 
előtt“, a „Golgota“, „Mozart“ — mind legjobb 
éveinek java alkotásai. Nem győzte a megrende
léseket. Némely*munkáját többször is meg kellett 
festenie. Fejedelmien fizették, különösen az ame
rikaiak. Vendégszerető párisi háza a szellemi élet 
kiválóságainak találkozóhelye volt. Nagyobb 
műveit körútra vitték, százezrek gyönyörködtek 
bennük. A kritika ezekben az években szinte egy
hangúan hódolt festői zsenijének. Ellenkező vé
lemények nagyobbára csak akkor hangzottak el. 
midőn élete utolsó évtizedében betegsége folytán 
művészi ereje aláhanyatlott, ami új irányok meg- 
gyökeresedésével esett össze, s ez nem kedvezett 
megítélésének. Ha a Honfoglaláson, s még in
kább a Sztrájkon és utolsó nagyszabású művén, 
az Ecce Hornon, fájdalmasan kiütköznek is a 
fáradtság, a betegség, a hanyatlás kétségtelen 
jelei, mindegyiken felcsillannak még, egy-egy 
részleten s nem egy ecsetvonáson, a rendkívüli 
tehetség nyomai. Különösen a Honfoglaláson 
fedezhetünk fel, kissé széteső szerkezete, pano-

Y M I H Á L Y

ramikus beállítása ellenére is, Munkácsyhoz 
méltó részeket. Elsősorban megkap Árpád feje
delmi alakja: egész magatartása, fölénye az 
előtte hétrét görnyedő meghódolt követekkel 
szemben, a méltóság, amint szálfaegyenesen 
ül fehér lován, az erő, mellyel buzogányát 
tartja: a népét megtestesítő vezérnek tömör ki
fejezése, benne él és lüktet az egész magyarság. 
Utóbb, a korízlés változásával, sokan egész mű
vészetét egyoldalúan a divatos stílusáramlatok 
szemszögéből, igazságtalanul ítélték meg. Nagy
szerű népi és bibliai jeleneteit színpadiasnak, 
hatásvadászónak bélyegezték, nem ismerve fel 
bennük a mélyebb emberi és erkölcsi tartalmat. 
Festői előadását az impresszionizmussal szemben 
elmaradottnak mondták, nem véve tekintetbe, 
hogy magában az impresszionizmus hazájában, 
Franciaországban sem ez volt, legnagyobb 
uralma idején se, az egyetlen festői stílus; éppúgy 
értékelték s nem kevésbbé korszerűnek tartották 
Puvis de Chavannes nagyvonalú művészetét, 
Bastien Lepage költői realizmusát, Cézanne 
pedig éppen mérföldekkel túlhaladta az impresz- 
szionistákat. Minálunk ez a beállítás még egy- 
oldalúbb volt.

Munkácsyt legnagyobb diadalainak színhe
lyére, Párisra való hivatkozással vélték elma
rasztalni olyanok, akik azt alig ismerték s a ma
guk használatára egy éppoly különös, mint 
hamis „Páris-fogalmat“ konstruáltak. Ez a mű
vészi életünkben ma is fel-felbukkanó kritikai 
szellem Munkácsyt már a nyolcvanas évek kö
zepén kikezdte, midőn világszerte ünnepelték. 
Ipolyi Arnold püspök, a magyar művészettörté
net megalapítója, a művészetnek nemcsak tudósa, 
hanem mecénása is, e támadások miatt hagyta 
ott a Képzőművészeti Társulat elnöki székét. 
Egyidőben Munkácsy becsmérlése az irodalmi és 
kritikai sznobizmus kelléke volt, s ilyen tünetek 
elvétve napjainkban is mutatkoznak. Még min
dig kísért művészetének olyan értékelése, mintha 
igazi nagy alkotásait, a Krisztus-trilógiát, Krisz
tus kínszenvedésének három megrázó jelenetét, 
az ugyancsak drámai erejű Miltont és Mozartot, 
a magyar népéletből vett s mélyen a magyar
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népiélekbe markoló képeit — Siralomház, Tépés- 
csinálók, Újoncok, Falurossza — műkereskedői 
unszolásra, szinte teherképen, mélyebb meggyő
ződés nélkül, pénzszerzésért festette volna, mintha 
ezek feltünésthajhászó színpadias művek volná
nak, s tehetsége valójában az üres órák felszaba
dulásában, a maga kedvére festett műtermi mel
léktermékekben, tájképeiben, virágcsendéleteiben, 
intim családi képeiben, odavetett vázlataiban 
nyilatkoznék meg. Hasonló módszerrel csökken
tik némelyek más XIX. századi nagy festőink 
jelentőségét, amiben határozott kritikai irány 
nyilatkozik meg. Székely Bertalan nagyszerű 
történeti vásznai és falképei rovására, rögtön
zött kisebb műveit, vázlatait, táj- és arcképeit 
állítják előtérbe, amelyek nála éppúgy, mint 
Munkácsynál s mint minden nagy festőnél, ma
gukon viselik tehetségük bélyegét.

Munkácsy zsenijét tagadja meg, művei emberi 
és művészi rugóinak megértéséről mond le, aki 
alkotásait az anyagi haszon elkönyvelésének és 
a műkereskedői profitnak szemszögéből ítéli 
meg. Teljesen hamis, az újabb Munkácsy-iroda-

lomban is előtűnő az a felfogás, amely eltorzítja 
az egész művészi lényéről és emberi egyéniségé
ről alkotott képet, mintha pályája, különösen 
annak derekán, párisi korszakában nem lett 
volna egyéb, mint hajsza a fényes élet után- 
A társaság szeretetét, a vendégszerető házat 
Munkácsy atyjától, szüleitől örökölte, akik Mun
kácson, majd Miskolcon szívesen látták aszta
luknál a vendégeket, jó és víg cimborákat, s 
más keretek közt ugyanazt tette fiuk. Munkácsy 
magyar úrnak született a Latorca partján, s a 
Szajna mellett, rue villiersi palotájában is az 
maradt.

Némelyek sokalták műveinek szellemi tartal
mát, s abban a „l’art pour Tart“ immár idősze
rűtlenné vált tanítása szerint, a festészettől ide
gen, irodalmi elemet láttak. Nem gondoltak 
arra, hogy Munkácsy bársonyos, mély tónusával, 
s az abból elővillanó tüzes színeivel, a fény és 
árnyék újszerű, szinte drámaian ütköző, hatásos 
kontrasztjaival, ecsetjének tüneményesen sikló 
lendületével tisztán festőileg is a legnagyobbak 
közé tartozott. S vakok voltak, midőn nem \et-
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ték észre, hogy tárgyi előadása, alakjainak jel
lemzése, műveinek egész erkölcsi légköre mily 
magasságokba emelik a szemlélőt. Nemcsak a 
szemet kápráztatta el, de mondanivalója volt a 
lélek számára is, s ezt a többletet — amely min
den valóban nagy művésznek megkülönböztető 
jegye — csal* olyanok kifogásolhatják, akik a 
mélyebb lelki megnyilatkozások iránt érzéket
lenek.

Munkácsy művészetének megbecsülése az 
utóbbi időkben, különösen a művészek és a 
szakemberek körében egyre nő. A két világ
háború között rendezett külföldi kiállításainkon 
mindenütt őszinte csodálatot keltett. Idehaza is 
mindjobban megértik egykori világsikerét; mind
inkább érezzük, mit jelent a magyarság számára.

Munkácsy pere régóta folyik s még ma sem 
fejeződött be, bár tehetségének fénye mind 
tisztábban ragyog. Még sokkal tartozunk neki. 
Sok tévedést kell helyreigazítani, begyökerese
dett tévhitet eloszlatni. Ilyen pályájának legen
dája is, a sanyargatott asztalosinas csudás törté
nete a gyalúpadtól a fényes párisi palotáig, 
amely inkább hasonlít ponyvaregényhez, mint 
dokumentált művész-életrajzhoz. Művészi iro

dalmunknak érthetetlen hiánya, hogy megbízható 
adatokon alapuló életrajza mindmáig megirat- 
lan. Amit Munkácsy pályájáról tudunk, az több
nyire kellően ellen nem őrzött mende-mondákon 
és műtermi adomákon alapszik. így már gyer
mek- és ifjúkora téves beállításban került a köz
véleménybe.

Alkalmunk volt unokahugaitól, a Reök- 
lányoktól ma is kegyelettel őrzött nagyszámú 
leveleit és közeli rokonának, néhai Zsilinszky 
Mihály egykori kultuszállamtitkárnak, az eszté
tika egyik első hazai művelőjének Munkácsyra 
vonatkozó feljegyzéseit áttanulmányozni. Ezek
ből kitűnik először az, hogy a kis Lieb Miskát 
(ahogy eredetileg családi neve szólt), szülei korai 
halála után anyai nagybátyja, Reök István féltő 
szeretettel és gonddal nevelte, s ha asztalosmes
terségre taníttatta is — ami éppenséggel nem 
volt lealázó —, Láng uramnál, a csabai asztalos- 
mesternél, különleges bánásmódot biztosított szá
mára. Midőn annak rendje és módja szerint fel
szabadult, a betegeskedő fiút tanyájára vitte s 
ott örömmel vette észre művészi tehetségének 
első jelentkezését. Később is segítette pályáján. 
Az ő közvetítésével került Ligetihez és Than
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Mórhoz, első művészpártfogóihoz. Pénzzel kül
földi tanulmányai során is segítette. Munkácsy 
még Párisból is, midőn révbe jutott s dicsőségé
nek zenitjén állott, haza, Békésbe írt leveleiben 
nem győzött hálálkodni nagybátyjának. Békés
csabát mindig otthonának, szőkébb hazájának 
tekintette s ottani rokonaihoz fűződő kapcsola
tait melegen ápolta. Főkép ezek a kapcsolatok 
őrizték meg lelkében a hazasóvárgó magyar 
érzés melegségét, ami művein is átsugárzott.

Ifjúkori emlékei és benyomásai elkísérték 
Düsseldorfba és Párisba. Első kirobbanó sikerű 
műveinek hőseit az alföldi nép körében ismerte 
meg. Ezeken a művein, amelyekkel Párist egy
szeriben meghódította, rajta borong serdülő évei
nek, a Bach-korszaknak komor hangulata, de 
néma, dacos elszántsága is. Későbbi képeinek 
drámai alaphangjában is ifjúkori élményei mé
lyültek és forrtak tovább. Ihletője, múzsája a 
külföldön is a magyar föld és az örök magyar 
lélek volt. Nem túlságosan fontos annak fel
sorolása, hol és mely mestereknél tanult ide
haza és a külföldön: inaséveiben egy Fischer

nevű cégtáblafestőnél, majd rendszeresebben 
Szamosy Eleknél; később, amint akkor illett, 
Bécsben Rahlnál, Münchenben a magyar Wag
ner Sándornál és Kaulbachnál (Piloty nyomasztó 
akadémizmusát szerencsére elkerülte), végül Düs
seldorfban Knausnál. Tőlük a mesterség elemeit 
tanulta meg, de kifejező eszközeit a maga ma 
gyár temperamentumának megfelelően fejlesz
tette ki. Nem az a lényeg, amit a különböző 
akadémiákon tanult, hanem inkább az, amit 
ebből később elfelejtett. Valójában többet kö
szönhetett Rembrandt és Courbet tanulmányo
zásának.

Munkácsy nem volt gyorsan fejlődő, könnyű 
zseni. Nem volt csodagyermek. Tehetsége lassan, 
sok tanulmány, a rajzzal, technikával, kompozí
cióval való küszködés után bontakozott ki s csak 
nehezen tört magának utat. Később aztán min
dent megtanult és mindent tudott. A festészet
nek szinte minden műfaját művelte s mindenben 
nagyot alkotott: a nagyszabású történeti és bib
liai festészettől kezdve a népéleti és genre-képig, 
az intérieur-festészetig, táj- és arcképig, csend-
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életig. Midőn Ferenc József 1890-ben megbízza 
a bécsi műtörténeti múzeum mennyezetképének 
megfestésével, ezt a neki szokatlan, nehéz fel
adatot is tökéletesen oldotta meg, méltóan azok
hoz a nagy mesterekhez, akiknek korát, a rene
szánszt kellett jelképesen ábrázolnia. Csak be
tegségtől gyötört utolsó korszakában ingott meg 
tudása, lett rajza bizonytalan, lazult meg képei
nek szerkezete, hamvadt el ecsetjének tüze; 
szinte visszaesett oda, ahonnan kiindult; de 
ebből a tragikus összeomlásból nem volt többé 
felemelkedés* A kezdet és a vég találkozott egy
mással.

Sok hibával és gondos figyelemmel húzott első 
rajzai és első kemény, merev képei nem sejttet
ték a későbbi festőlángészt. A szabadságharcból 
és a népéletből merített, akkor szokásos témákat 
azonban — Regélő Honvéd (1863), Húsvéti 
locsolás (1866), Kukoricapattogtatás (1866), 
Szénásszekér (1867), Isaszegi csatatér (1867), 
Zivatar a pusztán (1868) stb. — újszerű felfogás
ban oldotta meg: a kifejezéssel még birkózik, de 
fel-felcsillan egy-egy egyéni tónus, szokatlan, 
drámai gesztus. Már ekkor, ifjúkori művein más
hoz nem hasonlít, magyaros lobogású festményei 
újszerű hangot ütnek meg. A szakemberek észre
vették ugyan tehetségét — különösen Ligeti 
Antal bízott benne rendületlenül, pártját fogta 
és bátorította —, a hivatalos körök azonban nem 
lelkesedtek érte. 1875-ben, néhány évvel egyik

legkiválóbb művének, az egész magyar művészet 
egyik legfényesebb alkotásának, a Párisban 
aranyéremmel kitüntetett Siralomházának meg
festése után, visszautasították a nehéz viszonyok

MUNKÁCSY MIHÁLY: VIRÁGCSENDÉLET
Budapest, Szépművészeti Múzeum.
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közt élő fiatal Munkácsy ösztöndíjkérelmét. 
Ezzel kapcsolatban Pasteiner Gyula, a külföld
ről épp akkor hazatért kiváló és bátor fiatal 
kritikus, a magyar művészettörténet későbbi osz
lopa, aki Ligeti mellett a legtöbbet verekedett 
Munkácsyért, ezeket írta a ,,Kelet népe“ c. lap
ban: ,,önök szerint Munkácsy nagyon szurko
sán fest, csak rontaná a fiatal kezdők és a kö
zönség ízlését. . . önök, t. i. azon ismeretlenek 
szerint, kik megrendelnek, Munkácsy charlatan, 
festeni nem tud, a rajzról és compositióról fo
galma sincs; a fiatal festőről, aki Munkácsy irá
nyához alig közeledik, csak éppen kísérletet 
tesz, arról azt mondják, — kár, hogy ily fiatal 
és olyan rossz irányban halad . . .  és az ösztön
díjtól elütik, amint az most tényleg történt.“ 

Érthető, hogy ilyen elbánás után a külföldön 
maradt, ahol felfedezték, ahol világhírt, lelkes 
elismerést, jólétet szerzett. Az általános hazai 
elismerést csak akkor nyerte el, midőn a nagy 
külföldi diadalok után már nem lehetett kitérni 
előle, de amikor Párist, magánviszonyai és meg
rendelései miatt már alig hagyhatta el. Pedig 
gyakran látogatott haza, rokonaihoz, barátai

hoz, érezte a hazai levegő szükségét. Lelkileg 
inkább itthon élt, semmint Párisban. A világhírű 
művészt lelkesen ünnepelték immár a hivatalos 
körök is, de legkiválóbb műveit kiengedték a 
külföldre. Midőn 1882-ben Krisztus Pilátus előtt 
c. hatalmas művét a régi Műcsarnokban kiállí
totta, s a bemutató ünnepségen ő maga is meg
jelent, Ipolyi Arnold, a kormánytól, a nemzet 
szellemi nagyjaitól körülvéve üdvözölte, Appo- 
nyi Albert, Trefort, Szász Károly, a Pulszkyak 
voltak ott. A közönség, vidékről is, nagy töme
gekben zarándokolt a képhez.* Munkácsy vissza-

* Egy hónap alatt mintegy 80.000 fizető látogató te
kintette meg. Fényes lakomákon ünnepelték a mestert; 
a szónoklás heve a szófukar miniszterelnököt, Tisza Kál
mánt is elragadta. A szónokok sorában volt Liszt Fe
renc is. Tárkányi Béla és Szász Károly ódákkal fejezték 
ki elragadtatásukat. A főváros nagy lelkesedéssel dísz
polgárrá választotta. Kevesebb sikere volt azonban az 
Úrváry Lajostól előterjesztett azon pótindítványnak: 
mondja ki a főváros „miszerint óhajtja a Krisztus-kép
nek az ország részére megvételét, a megvételben kész 
résztvenni, s megbízza a tanácsot, hogy annak idejében 
terjesszen elő javaslatot a közgyűlésnek, hogy mily arány
ban járuljon hozzá a főváros a kép megvételéhez“. Nem
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tért Parisba s a halhatatlan festmény Amerikába 
vándorolt. Csak húsz év múlva, a millennium ide
jén gondoltak arra, hogy hazahívják a Képző- 
művészeti Akadémia élére; de már elkéstek, 
ereje fogytán volt. A múlt század két utolsó év
tizedének eltespedő magyar művészete, a kriti

maradt hír felőle, vájjon a főváros vagy az állam hozott 
volna e célra áldozatot, vagy akár csak tényleg kezde
ményezte volna az országos gyűjtést. Csak magánkezde
ményezés történt, csekély eredménnyel. Kovács Zsig- 
mond veszprémi püspök volt az első adakozó 1000 írt
tal, ugyanannyit adományozott Haynald bíboros, az 
Else Hazai Takarékpénztár és Wahrmann Mór. Mind
össze 8681 frt 69 kr és 2750 frank gyűlt össze! A görög
tűznek még a füstje is hamar elszállt. A képet kiállító 
Képzőművészeti Társulat a belépődíjakból 3S.442. a 
fényképi másolatokból pedig közel 6aoo, tehát kereken 
44.000 frt-tot vett be. Ha ehhez hozzáadták volna a 
Munkácsy ittlétekor szinte nap-nap mellett rendezett 
bankettek költségét, továbbá az állam és a főváros is 
megfelelő összeget bocsátott volna rendelkezésre, a ma
gyar festészet egyik legragyogóbb alkotásának nem kel
lett volna Amerikába vándorolnia, hogy ott egy nagy 
áruház termét díszítse. A közelebbi múltban ismét ki
látás nyílott a remekmű hazahozatalára; meghiúsulásá
nak körülményeiről egyelőre korai volna beszélni. Némi 
kárpótlásul szolgál, hogy a Fővárosi Képtárnak, néhány 
éve sikerült megszereznie a ..Krisztus Pilátus előtt'- egv 
kisebb változatát.

kus századforduló előtt talán más, szerencsésebb 
irányba fejlődött volna, kibontakozása a meg
merevedő akadémizmusból másként s hamarabb 
ment volna végbe, ha az irányítást és a fiata 
művészek nevelését Munkácsy, a legnagyobb 
magyar festőtehetség és az ugyancsak külföldön, 
a pétervári cári udvar zárt körében működő 
Zichy Mihály, a legnagyobb magyar rajzvirtuóz 
vette volna át.

Ha a hivatalos tényezők, talán bizonyos irányú 
kritika hatása alatt is, nem tudtak idején módot 
találni, hogy Munkácsyt hazájához kössék, a 
magyarság egésze büszkén magáénak érezte, 
mint ahogy ő maga a külföldön is magyarnak 
érezte és vallotta magát. Öserejű magyar tehet
ség volt, s bár több külföldi festőakadémián 
képezte magát, a lényeget magából merítette. 
Az idegen hatások csak futólag érintették, meg
maradt gyökeresen magyarnak: szenvedélyes 
drámaiságának, egész temperamentumának len
dületében, magyar témáinak átütő erejében, egy- 
egy felejthetetlen alakjának jellegzetes kifejezé
sében, szabad festői előadásában, borongásában 
és derűsebb hangulatainak éreztetésében.

Nem is tarthatjuk komolynak azokat a kísér
leteket. amelyek magyarságát azon az alapon
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vitatták, hogy eredeti családi neve Lieb volt, 
amelyet már fiatalon felcserélt a szülővárosára 
utaló Munkácsy névvel. Később I. Ferenc József 
királyunk magyar nemességet adományozott 
hozzá. A magyar családtörténet és települési 
mozgalmak, történeti fejlődésünk, a magyar 
viszonyok minden ismerője tisztában van vele, 
hogy a puszta filológiai névelemzésből nem 
lehet a faji vagy nemzeti eredetre nézve komoly 
következtetést vonni, tekintve a családnevek 
gyakori változását és a házasság útján létrejött 
keveredéseket. így van ez Munkácsy esetében is. 
Édesanyja a színmagyar Reök Cecilia volt; atyai 
ősei már a XVIII. században Magyarországba 
költöztek és magyar nemesi családokkal kerül
tek rokonságba. Megjegyezzük azt is, hogy a csa

ládban, idetelepülése után nem Munkácsy volt 
az első művész, tehát művészi örökletességét is a 
magyar művészet légkörének köszönhette. Egész 
érzésvilága a magyar hazafias eszményeken me
legedett már gyermekkora óta. Úgy édes-, mint 
nevelőatyja résztvett a szabadságharcban, ifjonti 
képzeletét ennek heroikus eseményei táplálták.

Munkácsy hosszú, csaknem három évtizedre 
terjedő külföldi tartózkodása ellenére sem esett 
ki festészetünk fejlődéséből. Nem maradt elszi
getelten, mint a tengerből magánosán kiemel
kedő kőszirt. Eltekintve attól, hogy műveit 
gyakran állította ki idehaza, hogy nem egyet, 
mint a Honfoglalást, az Ecce Homot, Haynald 
bíboros remek arcképét, a Velasquez ecsetjére 
méltó legszebb magyar portrét, hazája számára 
festette, párisi műtermében mindig dolgoztak 
fiatalabb magyar művészek, ha némelyik, mint 
Rippl Rónai, később el is tért a mester festői fel
fogásától. Fontosabb azonban az újabb magyar 
művészetre nem közvetlenül, személyén keresz
tül, hanem stílusa, festői modora, művészetének 
szelleme által kifejtett hatása. Irányát korsze
rűen tovább fejlesztették oly kiváló mesterek, 
mint Tornyai, Koszta és Rudnay, akik a maguk 
egyéniségével megnövelve adják tovább az újabb
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nemzedékeknek a Munkácsy-hagyomány gazdag 
örökségét.

Munkácsy nagyságára rávilágít az a hatás is, 
amelyet kiváló külföldi művészekre, mint pl. a 
francia Hennerre, a német Uhdé-re és Lieber- 
mannra gyakorolt, szaporítva azon magyar mes
tereknek a középkorra visszanyúló sorát, akik 
beleszóltak az európai művészet sorsába. A maga 
korában világraszóló sikerének titka szemetgyö- 
nyörködtető, egyéni zamatú festőisége mellett 
emelkedett szellemisége. Krisztus Pilátus előtt c. 
képéről, amely bejárta a világot, s mindenütt

hozsannával fogadták, találóan írta a Budapesti 
Szemlében Pasteiner Gyula: „Nemcsak festészeti 
nagy diadal, hanem dicsősége e hazának és a 
kereszténységnek.“ Műveinek tárgyi felfogásá
ban nemes emberiesség mély magyarsággal tár
sul. Szuggesztív megjelenítő képessége Rem- 
brandt-tal, fény- és árnyékfestésének drámai 
villanása Caravaggioval, kolorisztikus finom
sága Giorgioneval, alakítóereje Michelangeloval 
mérhető. Munkácsy méltó társa az egyetemes 
művészettörténet legnagyobbjainak s a magyar 
géniusznak örökérvényű, halhatatlan kifejezője.

G E R E V IC H  TIB O R
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M U N K Á C S Y

A .z  1873-ban rendezett bécsi világkiállítás 
magyar termeiben két képet vettek szemügyre 
leginkább a vernissage előtt gyülekező újságírók. 
Mindkettő azévben készült, midőn bemutatásra 
került. Az egyiket, az Éjjeli őrjáratot, Munkácsy 
Mihály festette Párisban, alig néhány évvel első 
nagy sikerei után. A másik a Majális volt, az 
ismeretlen Szinyei Merse Pál vászna, annyi fáj
dalomnak, örömnek és késői dicsőségnek forrása. 
A Párisban festett, németes igazodásé s a Mün
chenben megálmodott, franciás hangulatú kép, 
mint két szikrázó penge, egy pillanatra meg
érintette egymást. A kiállításon már nem füg- 
göttek együtt, Szinyei, a rossz akasztástól meg
bántva, elvitte a képet.

Ezen a különös találkozáson, mely később 
csak a múzeumi termek halhatatlanságát jelentő 
kegyelete révén ismétlődött meg, éppen ma ér
demes elgondolkodni. Néhány hét választ el 
mindössze Munkácsy születésének százéves for
dulójától s egy további év a Szinyei-centená- 
riumtól. A magyar hajó hatalmas hullámok tara
ján hánykolódik s íme, a messzeségben egymás
után gyúlnak ki a fároszok.

Munkácsy és Szinyei csaknem egyidős volt, 
első sikereik is körülbelül összeesnek. Életpályá
juk külsőségei azonban merőben különbözők. 
Munkácsy fiatalkorát bearanyozza az ünneplés 
tűzijátéka, mely mintha nem is akarna véget 
érni. Az utolsó évek annál szomorúbbak: a fénv 
kilobbant és akkor derült ki róla, hogy nem 
melegített semmit. Szinyeire ezzel szemben hosz- 
szú évtizedes, érdemeden mellőzés után bukkant 
rá a népszerűség istenasszonya s hűségesen vele 
maradott haláláig.

Művészetüknek soha, egy pillanatra se, semmi 
köze sem volt egymáshoz. A maguk útját rót
ták, még arra sincs adatunk, mikép vélekedtek 
egymás művészetéről, pedig több, mint egy esz
tendeig egyidőben mindketten Münchenben dol
goztak. Széchenyi és Kossuth vagy Tisza és 
Ady Endre nem kerülhették el egymást. Az 
ecset munkája azonban halkabb a szú percegé- 
sénél is. Messze, túl a határokon sok az országút;

ÉS S Z I N Y E I

voltak külföldön élő, ott dolgozó festők, kik 
'sohasem találkoztak egymással.

E rövid elmélkedés, mely címében egy koszo
rúba fonta a két nagy magyar mester nevét, nem 
óhajt ilyféle külsőséges kapcsolatokkal foglal
kozni. A mai nemzedékre, drága örökségül, nem 
annyira az emlékek, mint a művek maradtak. 
A centenárium ünnepének árnyékában szélesebb 
szemhatárú kérdéssel illik foglalkozni. Problé
mák merednek felénk, melyeknek megoldásával 
adósok maradtunk. Ha Munkácsy és Szinyei 
művészete valóban oly lényegében ellentétes, 
mint amilyennek érezzük, kérdés, e két festői 
világ egyenkint, milyen viszonylatban van a 
művészet magyarságával s ezen túl, vájjon lehet
séges-e egyáltalán, hogy szavak hűvös burkába 
beleszorítsuk a feleletet arra a kérdésre, hogy mi 
a magyar művészet sajátos, semmi mással össze 
nem téveszthető, egyéni jelleme.

Emlékezetbe idézem Munkácsynak talán leg
inkább magával ragadó vásznát, a Tépéscsináló- 
kat. Hazatért, lázasszemű sebesült mesél a kinn 
dúló harcokról tépéscsináló asszonyoknak, ott
honmaradottaknak. Alapötletét a német-francia 
háború akkor aktuális eseményei s a szabadság- 
harcról derengő gyerekkori emlékek közösen 
dajkálták, de ha csak az utóbbi ihlette volna, 
azért lenne magyar kép, mert hazai témával 
foglalkozik? Nem. Vagy azért, mert valóság
érzése ellenállhatatlan erejű? Csak az ember fon
tos, a páratlan erővel életrehívott alakok, kiket 
laza, puha, széles' ecsetvonások ölelnek körül. 
Az olvadékony, fényárnyékos, atmoszferikus 
festőiségnek ünnepnapja ez a kép, külön lehet 
gyönyörködni a vonalak duktusában, a tömegek 
vázlatosan friss és eleven festőiségében. Ez lenne 
talán a magyar elem benne? Egy kitűnő festő
barátom jellegzetesen magyar sajátosságnak 
tartja azt, amit úgy nevez, „kivillogtatás“. 
A sötéttónusú képekből előtörő nyers fehérek 
ragyogását érti rajta. Munkácsy valóban mes
tere volt ennek az úgynevezett kivillogtatásnak, 
s szép örökségül hagyta oly kiváló mestereinkre, 
akikről egyáltalán nem állítható, hogy tőle in
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dúltak el, Thormára, Kosztara, Rudnayra. Ma
gyar sajátosság valóban ez a kivillogtatás? Nem 
lehet máskép felelni, mint így: ez is magyar.

A sötét és harsogóan világos színek drámai 
kontrasztja Szinyei művészetétől teljesen idegen. 
A rőten parázsló drámai nyelvezetnek nyoma 
sincs, a líra fénnyel telített, színes bárányfelhői 
úsznak az égen. Szinyei Merse Pált nemi azért 
érezzük magyar festőnek, mert szőkébb pátriá
jának, a Felvidéknek, dombos-lankás tájait hasz
nálta fel motívumul, ezeknél a képeknél magya- 
rabbnak érezzük a München-környéki domb
oldalaktól ihletett Majálist, illetve azt a józan 
és mértéktartó erőt, mely uralkodik a müncheni 
korbeli festészet e merész és váratlan transz- 
pozicióján.

Bármily nagy az ellentét a két kimagasló mes
ter között, ami képeiket illeti, a képek sorozatá
ból, összeségéből mintha egyazon melódia sza
kadozott taktusai csendülnének ki. Mindketten 
az európai művészet korbeli derékhadával indul
tak —  hiszen egész Európára kiterjedő stílusok 
nemcsak a középkorban uralkodtak, hanem nap
jainkban is — s mindketten máshová érkeztek, 
mint ahová érkezniük kellett volna.

Munkácsy kezdőéveinek legnagyobb élménye 
Ludwig Knaus volt, a meglehetősen elfeledett 
düsseldorfi zsánerfestő. Kifogásolni szokták, 
hogy nem csatlakozott azonnal a francia natu
ralizmushoz — melyet különben nem is ismert 
még ekkor — s elfeledik, hogy a bécsi akadé- 
mizmus szertartásos és unalmas főpapjától, Kari 
Rahltól, a düsseldorfiak zamatos festőiségéig el
jutni hatalmas és bátor lépés volt. Már 1867-ben 
megfordult Párisban s alkalma volt Courbet 
művészeiét megismerni, az impresszionistákról 
azonban nem hallott. Azoknak, kik művészeti 
mozgalmak kialakulását, terjedését megfigyel
hették, komikusnak hangzik az a vád, hogy egy 
távoli országból érkezett fiatal művész azonnal 
odatalál egy még csak éppen szervezkedő festői 
mozgalom gócába. Bougereau, később Bastien- 
Lepage vagy Dagnan-Bouveret volt a fényes 
csillag az égen, nem Manet vagy később Cézanne 
és társaik. Mi már tudjuk, kik voltak az iga
ziak, de hosszú évtizedek múlása tanított meg 
az igazságra.

A két művész sorsa igen hasonlatos abban, 
hogy működésük első évtizedében alkották leg
számottevőbb műveiket s azok körülbelül egy
azon időből valók. A Siralomházban három, a 
Tépéscsinálók két évvel készült a Majális előtt. 
A Siralomházban sikere, mely visszhangjával 
országokon száguldott keresztül, nem a világos

kompozíciónak, a térbeliségnek vagy az elemen
táris festői erőnek volt köszönhető, hanem han
gulati elemeinek. Az emberi sors tragikumának 
mély átérzése új volt a zsánerképek negédesen 
mesélgető korában. A fojtott drámaiság, mely 
nem ágáló gesztusokban éledt meg, hanem magá
ban a szituációban, ez és a vizionárius erő döb
bentette meg a nézők ezreit, ez ajándékozta meg 
szinte rendkívüli népszerűséggel, ez tette a Sira- 
lomházban-t borzongatóan emlékezetessé, oly 
emlékezetessé, hogy Munkácsy utána egyideig 
alig mert ecsetet venni a kezébe, félve, hogy bár
mit alkot, az előbbinek árnyéka borítja.

Igaza volt, fokozni nem lehet a fokozhatat- 
lant. A Tépéscsinálók, még egyszer, utánoz
hatatlan művészettel, megzendítette az egész 
zenekart. Utána a közönségnél csak a karmester 
volt bódultabb. Pihenni kellett s pihenés után 
Munkácsy kénytelen volt a feszültséget meg
oldani. A sokalakos zsánerképek egyre leíróbb 
jellegűvé váltak, majd az úgynevezett szalon
képek hosszú sorozatában tünedeztek el. Ezeket 
a szalonképeket, melyek előkelő párisi lakások 
mindennapi életét lesték meg, a közvetlen kortár
sak ünnepUték, az utódok idegenkedve nézték. 
A közízlés érzékenyen reagáló tőzsdéjén ázsió
juk ma ismét emelkedik. Az ízlés időnkénti hul
lámzásának beismerése nem jelent esztétikai 
nihilizmust. E változások forgószele gyémánto
kat csillogtat ki a porból. Nekik köszönhettük, 
hogy Greco művészetét megismerhettük s ismét 
neki köszönhettük, hogy Velasquez újból szí
vünkhöz közel került. Munkácsy szalonképei ma 
jobban vonzanak minket, mint utolsó korszaka 
nak nagy vallásos kompozíciói, ezek a méretben 
és igényben óriási alkotások, melyek egy máso
dik Munkácsy képei. Itt ismét kísért a hason
latosság; éppúgy, mint második Munkácsáról, 
második Szinyeiről is beszélhetünk.

A sors megfosztott minket attól az örömtől, 
hogy Munkácsy nagy vallásos kompozícióinak 
javarészét, főkép a legkiválóbbakat, a Krisztus 
Pilátus előtt címűt, legnagyobb méretű varián
saiban ismerjük. De fényképekben és vázlatok
ban sem lehet szabadulni varázsától, ha elvben 
idegenkedünk is e nagy művek színpadiassaga- 
tól. Az óriási vászon csupa szilaj ellentét: a 
hivatalos hatalom néz farkasszemet a fegyver
telen hittel, a klasszikus pogány rend a forra
dalommal, a tétovázás a rendíthetetlen nyuga
lommal. Renan mondotta, így képzelte el Jézust, 
ily fehér, sudár alaknak, lángoló tekintetű nyu
galomnak. A csoda legyőzte a festéket s ha a 
néző a dráma bűvköréből szabadulva, a képet,
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mint képet, fel akarja mérni, úgy találhatja, 
hogy a kompozíció megbomlott, de dúskál a 
festői előadás féktelen bravúrjaiban. Ez a máso
dik Munkácsy, az amerikai ízű reklám nagy
dobjaitól körülvéve, félig rokkantán és mégis 
emberfelettien vivódva, egyike a legszilajabb 
látomásoknak abban a semmihez sem hasonlít
ható pantheonban, amit a lélek a legnagyobb 
magyaroknak emel.

A fiatal és az öreg Munkácsy stílusa közötti 
különbség nem oly lényegbevágó, mint Szinyei 
esetében. Az egész lázas életpályát átfűti az az 
irdatlan hév, mely hibáit és töredékességét egy
aránt melegíti. Nincs magyar festő, kiben hozzá 
fogható, csak hozzá hasonló temperamentum 
lobogna, nincs párja érzéki bőségben és sürített 
kifejezésben. Az a pompa, melyből olykor a 
fehér és bársonyos fekete bámulatos kontrasztjai 
zengenek ki, megérdemelné, hogy oly nyelven 
ünnepeljék, mint amelyet Vörösmarty adott 
nemzetének utolsó, páratlan erejű költeményei
ben.

Nehéz elhinni azoknak a megnyilatkozásai
nak az átgondolt voltát, melyekkel késői kor
szakában az impresszionista festők alkotásait 
bírálta. Nyilván az impresszionizmus mint moz
galom, mint zárt had volt neki ellenszenves, 
mely hatalo'mra tört s a sajtót, meg a közvéle
ményt rendszeresen maga mellé szervezte. 
Néhány tájképe, főkép a Poros út, mutatja, hogy 
készsége volt a tárgyak optikai alapon való 
megjelenítésére, ha ezt a készségét csak kísérlet
képen is használta. Ingerült volt, mert látta, 
hogy az idő gyorsan múlik s malma nem az ő 
számára őröl.

A magyar művészet életképességének, sőt ele
ven vitalitásának egyik legörvendetesebb tünete 
az, hogy mestereink nem menetelnek szüntele
nül a korszerűség nagyon is egyenruhába bujta
tott derékhadában. M. S. mester például, hogy 
századokkal előbbi, de büszkeségünkre szolgáló 
példát idézzek, rendkívül fejlett térkompoziciói 
mögé nem átalt aranyhátteret alkalmazni. Fe- 
renczy Károly mozgalmának zászlajára Bastien- 
I.epage neve volt írva s e névtől mily messze
ségben végződött az a gyönyörű út, melyet a 
nagybányaiak megtettek. Rippl-Rónai, ki Vuil
lard és Maillol közvetlen közelségében kezdte, 
Kaposváron a magyar színek friss borzongásá
ban, új mámorában talált legzamatosabb stílu
sára. Szinyei Merse Pál az 1870-es müncheni 
társak szerény formai repertoárjából építette fel 
legnagyobb remekét, a Majálist. Ma már túl 
vagyunk azon, hogy impresszionista képnek tart

suk; jelentősége százszor nagyobb azzal, hogy a 
plein-air vitathatatlanul őseredeti változata, mely 
készülődés nélkül, teljes fegyverzetben pattant 
elő, mint Pallas Athéné Zeus fejéből.

Ismét a magyar művészet sajátos jellegére kell 
gondolni: Munkácsy fehérjeinek s feketéinek el
ragadó kontrasztja után a napfényes táj szelíd 
költészetére. Ez ne lenne magyar? Ha tagadnók, 
olyféle hibába esnénk, mintha csak a sírva viga- 
dás, a cigányos, duhaj mulatozás lenne magyar 
sajátosság, a szántás és aratás fáradalma és elé- 
geŰettsége, csendes lírája pedig nem az.

Szinyei pályájának kettőssége, mint fentebb 
említettem, még erősebben kiérzik munkásságá
ból, mint Munkácsyéból. Az a tragikus törés, 
mely életének két nagy fejezete közt tátong, a 
hosszú hallgatás kora, művészetét kétfelé osztja. 
A fiatal, impresszionistának nevezett Szinyei 
tulajdonképen a legtöbbet önmagának köszön
hetett. Azok a hosszú és termékeny viták, me
lyek az utóbbi években a Majális hovatartozása 
körül alakultak, egyet bizonyára tisztáztak. Azt, 
hogy a Majális optikai felépítése nem azonos az 
átlagos impresszionista kép felépítésével, mert 
elveti az egyenletes világítást, megtartja a való 
világ tagoltságát és az árnyék szűrőjének vé
delme alatt megőrzi a helyi színeket is, sőt az 
alakok festői változatosságát, a ruházatok szí
neinek összecsendülését helyezi a kép tengelyébe, 
egyszóval nem kivágást ad a természetből, ha
nem komponál. Viszont a pleinair festés kiala
kulásának nagy történetében mindenkitől füg
getlen, önálló hang. A problémát magyar rész
ről önállóan, saját erejéből vetette fel, s egyben 
meg is oldotta, ami büszkeségünk lehet azok 
között a szép pillanatok között, melyek a ma
gyar művészet történetében gyémántként villog
nak Kolozsvári Márton és György Szem 
György-szobra óta napjainkig.

Szinyei a derűs bölcsek galériájából való. Két
ségek és vívódások, melyek legjobbjainkat soha 
meg nem kímélték, bent maradtak műtermében. 
A kép a létrejövés nyomorúságainak jele nélkül, 
derűsen és jókedvűen, mint a pillangó, szállt be 
a tárlatok napfényes ablakain. Csak az ember 
szenvedett rosszindulat, megnemértés és közöny 
miatt, de mitsem árult el belőle. Letette az ecse
tét, mely több gyönyörűséget szerzett addig neki. 
mint vonó a hegedűvirtuóznak. Munkácsy meg
döbbent annakidején önmagától. Szinyei meg
hökkent attól a közönytől, mely mint sűrű 
tömeg körülvette. Nem az emberbe vetett bizal
mát vesztette el, ahhoz lénye sokkalta finomabb, 
jóindulata sokkal határtalanabb volt. Letette az
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ecsetet, bár igazának hitében senki meg nem ren
dítette. Letette, mert főműve, melynek jelentő
ségét mások meg nem sejtették, neki tiszteletet 
parancsolt. Pontot tett egy fejezet után, mert 
tudta, hogy ez a fejezet sikerült.

Hosszú évekig tartó némaságát sokáig sértő
döttséggel magyarázták. Nehéz elképzelni, hogy 
éppen ő, ki Münchenben ízlelte meg a művészet 
mámorát s akit müncheni barátai levelekben 
rendületlenül biztattak és ünnepeltek, e körön 
kívülről érkező bíráló hangok hallatán oly sú
lyosan elkedvetlenedett volna. Ide nem tartozó, 
családi okok sokkal döntőbbek lehettek a vissza
vonulásban. A némaság túlhosszúra nyúlt. A 
második Szinyei nem észrevétlenül formálódott 
az elsőből, mint Munkácsy esetében. Szinyeinek 
úgyszólván újból meg kellett ismerkedni a ki
fejezési eszközökkel, midőn rászánta magát, 
hogy megint ecsetet vesz a kezébe.

Késői képeit általában a Majális szemszögéből 
nézik, ami igazságtalan szigor a művésszel szem
ben, hiszen ezek a késői alkotások egészen más 
indítékúak voltak, mint pályájának eddigi ra
gyogó állomásai. A Majális és társai a magyarul 
megfogalmazott plein-air lírája volt, öregkori 
vásznai a természet ölén készült, attól ihletett, 
naturalista, mondhatnék, lefestő-szándékú alko
tások. Szurokfenyők, tuják napsütött dombolda
lak objektiven látott világa elevenedik meg, a 
legjobbaknak elragadó finomsága emlékezetbe 
idézi a régi Szinyeit.

Ha csak a kivillogtatást, a sötét és világos 
színek merész ellentétét tartanók magyarnak, 
tanácstalanul állhatnánk e mezei virágillatú mű
vészet előtt. A művészet magyarságának kér
dése azonban, hala Istennek, éppoly dús és bo
nyolult, mint a művészet maga s jaj annak, ki 
megpróbálná Prokrusztes-ágyba kényszeríteni. 
Nem fájlaljuk, hanem boldogok vagyunk azért, 
hogy a magyar művészet nem egy-, hanem száz- 
fajta s ebből a százfajtaságból kivirít Szinyei 
művészetének mosolva.

Napjainkban különösen megélénkült a vita 
művészetünk, irodalmunk és zenénk magyarsá
gának eredőit, táplálóit illetően. Az a két nagy 
párt, mely a város és a falu nevében egymással 
farkasszemet néz, nem tud megegyezni egymás
sal. Ami a vita szociális részét illeti, más vágá
nyon mozog s minden bizonnyal ezen a terüle
ten várható leghamarabb közeledés. A népi mű
vészetnek magába a művészetbe való belehato-

lása, a művészetnek a folklore-val való telítése 
azonban nem oly egyszerű kérdés, mint aminő
nek elméleti harcosai gondolják. Szinyei Majá
lisa magyar, miért? Egyik tagtársunk így fejezte 
ki: ,,Magyar remekmű, mert ez a gazdag szép
ség magyarul érzett és kifejezett szépség.“ Mun
kácsy fájdalmas, komor vívódásai hasonlóan 
magyarul szólaltak meg. Keservesen csalódnék 
azonban az, aki abban reménykedik, ha e két 
művész teremtette alakok népi díszruhában vagy 
kancsók és dunántúli tükrösök formanyelvétől 
ihletve jelennének meg, a képek még magya
rabbá válnának. Zenei példák, melyekre örö
mest hivatkoznak, éppen az ellenkezőt bizonyít
ják. Először is azt, hogy a képzőművészet és 
zene összehasonlítása sántít, mert a zene a terem
tés útjával párhuzamosan évszázadok óta „fel
dolgoz“, azaz a közönség számára hozzáfér
hetővé tesz népi dallamokat, a képzőművészet 
pedig lényege szerint ezzel soha nem foglalko
zott s nem is foglalkozhat, másodszor az új 
magyar zene legnagyobb értékei nem e feldolgo
zások, hanem a népi zenét a lángész személyisé
gének kohójában tökéletesen, mondhatnám, fel- 
ismerhetetlenné megolvasztott alkotások, mint 
Bartók vonósnégyesei vagy Kodály Psalmusa. 
A művészet öröktől fogva egy, ha arca százféle 
is, abban az egyben, hogy bármit termel a mű
vész, bármi forr is és kavarog a lelkében, annak 
a művészet soha mással nem helyettesíthető, 
egyetlen nyelvén kell megszólalnia.

Centenáriumok árnyékában, kissé elfogódot- 
tan, hódolattal gondolunk vissza Munkácsy 
Mihályra és Szinyeire. A nemzetek, ha békesség
ben élnek egymás mellett — adja Isten, hogy 
minél hamarabb megint így legyen —, egy belga 
írót az internátusok tanulóira emlékeztették. 
A nagy nemzetek a gazdag diákok, a kicsinyek 
a szegényebbek. Ez utóbbiak nappal órákat ad
nak, éjjel lázasan bújják a kölcsönkért könyve
ket. S ha az év végén a kitüntetés rájuk moso
lyog, ez végtelenül többet jelent, mintha a mó
dos diák jó tanuló volt. Többet jelent az igazi 
heroizmus és áldozat révén, de többet jelent az 
aggódó családnak is. A két nagy mester élete- 
műve legyen biztatás a magyar művészek szá
mára; a család, mely körülveszi őket, szerető 
szívű, de elvárja tőlük, hogy a legtöbbet adják, 
amit adhatnak.

G E N T H O N  I S T V Á N
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A MAI MAGYAR FESTÉSZET ÉS SZOBRÁSZAT
SVÁJCI KIÁLLÍTÁSA'

A  magyar képzőművészet svájci kiállításain 
kizárólag mai, korszerű alkotások bemutatására 
kellett korlátozni magunkat. A háborús viszo
nyok meggátolták, hogy nemzeti művészetünk 
pótolhatatlan értékeit útra bocsássuk. Nem ál
líthattunk ki semmit a régi századok művészi 
emlékeiből, melyek hivatva lennének bizonyí
tani, hogy országunk ezeréves történelme alatt 
a magyarság a háborús viszontagságok ellenére 
is magas kulturális életet élt és hogy nemzetközi
leg is megbecsült mesterekkel dicsekedhet. Sőt 
nem mutathatjuk be XIX. századi művészeté
nek kimagasló alkotásait sem, mert az utóbbiak 
esetleges elvesztése megcsorbítaná nemzeti mű - 
kincseink állagát. Másodrendű alkotások pedig 
nem képviselnék megfelelően ezeket a mestereket, 
nem nyújtanának helyes képet jelentőségükről.

A régi századokban a folytonos háborúskodás 
meggátolta a művészeti fejlődés állandóságát. Az 
ország századokon át hadszíntér volt. Műemlé
keink közül sok elpusztult, a nemzet csak a
XIX. század elején állt annyira talpra, hogy 
ismét keresni kezdte művészetében a maga sajá
tos nyelvét. Legelőször a klasszicista építészet
ben találta meg egyéniségét, majd némileg a 
szobrászatban és legkésőbb a festészetben, hogy 
itt aztán annál megkapóbban fejezze ki a ma
gyar szépség-eszményt.

A múlt század első felében, a fejlődés elején, 
festőink részben még Bécs hatása alatt állottak. 
A legnagyobb tehetségek külföldön, többek kö
zött Itáliában és Angliában működtek mint 
megbecsült művészek, de a XIX. század máso
dik felében képíróink már biztos szemmel tájé
kozódnak az európai festészetben. A francia ha
tás csak megerősíthette őket önmagukra találá
sában. A romantikus Madarász Viktor volt az 
első magyar festőművész, aki 1861-ben a párisi 
Salonban aranyérmet kapott, alig io évvel ő 
utána következett Munkácsy Mihály. Utóbbit 20  
éven keresztül Párisban a festészet fejedelme *

* A magyar kormánytól Bernben, Neuchatelben, Ba- 
selben, Zürichben és Genfben január 22-től rendezett ki
állítás katalógusának előszavából. A kiállítás rendezőjé
nek tollából.

gyanánt ünnepelték, de halála után egyesek 
aztán tehetségét is kétségbe vonták.

Munkácsy Mihály nemzetközi rehabilitálása 
a magyar művészettörténelem elsőrendű köteles
sége. A mester tanítványokat is foglalkoztatott, 
akik képei után másolatokat, utólagos vázlato
kat készítettek, melyeken maga Munkácsy szá
guldott végig zseniális ecsetével, és amelyeket 
nevével látott el. Ezek a részben ál-Munkácsy- 
képek éppúgy kárára voltak később hírnevének, 
mint azok a festmények, amelyeket kevéssel lelki 
összeroppanása előtt alkotott. Pedig, hogy ki volt 
Munkácsy, azt különösen kompozícióihoz ké
szült alaktanulmányai bizonyítják döntően. 
Ezeknek a figurális képeknek tiszta festői érté
kei, a színekkel való mintázás utolérhetetlen 
ereje, a tónusok mélysége azokat is meg kell 
győzniök Munkácsy zsenijéről, akik nagy vász
nainak novellisztikus tartalma, jeleneteinek drá
mai sűrítettsége miatt művészetét teátrálisnak 
nevezik. Holott minő páratlan a mester lélek jel
lemző ereje, megjelenítő képessége, amelyet min
dig festői értékekkel fejez ki. Megszűkítenők a 
festészet határait, ha száműzni akarnánk belőle 
a lelki kifejezés lehetőségeit. Ily elv mellett a 
művészettörténet legtöbb nagy hősének is össze 
kellene roskadnia. Kétségtelenül kisebbre zsugo
rodna Michelangelo, Rembrandt zsenije és csak 
Velasquez, valamint Manet emelkednék a leg
magasabb csúcsokra.

Munkácsy barátja, Paál László értékelése kö
rül már nem dúltak ilyen viharok. Tiszta festői- 
ségét, tónusfestése nemességét, palettájának han
gulati értékeit életében és halála után mindenki 
elismerte. Méltó magyar társa a barbizoniaknak, 
különösen Rousseaunak. Ö is a p a ysa g e  in t im e  
mestere.

Nem akarunk a XIX. század harmadik har
madának összes kiváló magyar festőiről meg
emlékezni, csak egyről szólunk bővebben, aki 
együtt haladt a franciákkal a festészet megújí
tása terén a nélkül, hogy Manet és Monet képeit 
látta volna. Szinyei Merse Pál plein air festő 
volt akkor is, mikor műteremben dolgozott. Pá
ratlan színárnyalat-emlékezetével megjegyezte
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magának a szabad levegőn való festés, a szét
szórt világítás összes ismérveit. E mellett szerel
mese volt a barnáktól mentes, töretlen, friss 
tónusoknak, amiben a svájci Böcklin is támo
gatta őt. Az 1873-ban festett főműve, a Majális. 
színektől égő plein air-kompozíció, egyben tiszta 
magyar jellegű alkotás. A magyar földesúr köz
vetlen* természet-szemlélete, úri szelleme, férfias 
bátorsága, ösztönös tehetségének biztossága hozta 
létre ezt a forradalmat jelentő, mégis annyira har
monikus remekművet. Akkor nem értették meg 
Szinyei színskáláját, visszautasították a Majálist 
egész Közép-Európában. Azt állították mesteré
ről, hogy delirium colorans-ban szenved. Ma a 
magyar festőművészet vitathatatlan remekművét 
dicsérjük az alkotásban. Louis Réau írja róla 
Michel nagy művészettörténetében: „A Majális 
vitathatlan haladást jelent a fény meghódításá
ban. Az európai művészet egyetemes története 
nem hagyhatja figyelmen kívül azt a hozzájáru
lást, amivel ez a magyar festő az impresszioniz
mus haladását előmozdította.“

Szinyei egyelőre csalódottan visszavonult bir
tokára, de a vidéki iskolák a 90-es években újra 
felvették a plein air naturalizmus és az impresz- 
szionizmus elejtett fonalát. Nagybányán, ebben

a hegyektől övezett bányavárosban, olyan nedv- 
dúsan, szélesen tört fel a magyar impresszio
nista festés, mint a legüdítőbb, legbőségesebb 
forrás. Sehol sem festettek egymás mellett olyan 
buján zöld lombokat és merészen kék eget, mint 
Nagybányán. Ferenczy Károly, Nagybánya ve
zető mestere végérvényesen meghatározta a ma
gyar impresszionizmus sajátos stílusát. Hatása 
közvetve vagy közvetlenül szinte sorsdöntő volt 
az egész magyar festészetre. A nagybányai ké
peket mindenütt fel lehet ismerni, akárcsak a 
francia impresszionisták stílusát.

Nagybánya mintájára előbb vagy utóbb más 
magyar városokban is keletkeztek helyi iskolák, 
így különösen Szolnokon, ahol inkább az alföldi 
mély horizont, a napfénytől átitatott, sűrű le
vegő határozza meg az ott készült művek stílu
sát. De más alföldi festők palettáján is a széle
sen fölkent, a formák határozottságát feloldó, 
zamatosán zsíros impresszionizmus uralkodik. 
Ezek az előzmények meghatározták a magyar 
festészet későbbi útját.

Nem véletlen, hogy nem egy jelentős magyar 
festő most ismét a poszt-impresszionizmus nyel
vén fejezi ki magát, és hogy többen hajlanak 
újra a romantika felé. Átmentek a valóságtól való
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menekülés útvesztőjén, de belátták, hogy a ter
mészettől való teljes elvonatkoztatás, az absztrakt 
művészet nem hozhat megnyugtató eredménye
ket. A magyar különben is realista, semhogy az 
expresszionizmus semmit sem utánzó, ingatag 
kifejező nyelvében, vagy a kubizmus száraz el
méleteiben maradéktalanul megtalálja magát. A 
magyar naturalizmus és impresszionizmus á kü
lönböző vidéki iskolákban olyan ízesen, helyhez 
kötve fejezte ki magát, hogy ezt teljesen el
hagyni, egyenlő lett volna a magyar lelkiség, 
a magyal festői stílus elárulásával.

Fontos tényező volt az újabb magyar festői 
stílus kialakulásában, hogy művészeink 1914 
nyarától, az első világháború kitörésétől kezdve 
évekig el voltak zárva Páristól. Különösen az 
idősebb mesterek fejlődhettek így, a maguk előz
ményeiből tovább. Ez volt főképen oka a neo- 
romantikus stílus kialakulásának. Festőink is 
érezték, hogy a valóság látszatát követő impresz- 
szionizmussal fel kell számolni, ezért a tartalom 
és a kifejezés szenvedélyesebb felfokozásához, 
vagy a meseszerűhöz fordultak. A háborút vesz
tett ország tragikusan kijátszott, de magabízó 

KOSZTA JÓZSEF: k u k o r i c a t ö r é s  szelleme is kedvezett ennek. A magyar ekkor
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érezte legjobban, hogy milyen testvértelenül él 
Európában, visszaidézte tehát újra múltjának 
jellemző életformáit. Ezt, a nemzeti fájdalmá
ban feledni vágyó, kissé duhaj örömöt, vidékies 
nagyúri világot és betyár romantikát fejezi ki 
Rudnay Gyula sötét színekre hangolt, villogó 
fehér foltokkal tarkított festészete. Úgy érez
zük, mintha nagy költőnk, Vörösmarty Mihály 
vén cigánya muzsikálna képeiben, melyeken a 
világ „forog keserű levében“. Ennél magyarab- 
ban egy festőnk sem tapintott rá a nemzet láz
beteg vérének lüktetésére. Ő sem csak festő, 
mint Munkácsy, a nemzet lelke álmodja művei
ben nyomasztó, szenvedélyesen dacos álmait. 
Mindezt azonban legfestőibb eszközökkel, a 
mély színek bársonyos zengésével, lidércfényű 
felvillanásokkal éri el. Csak zöldes tónusú táj
képeiben pihen meg fantáziája, mintha az ősi 
magyar föld elysiumi mezőinek képzelt pázsit
ján vándorolna megbékélt lelke.

Koszta Józsefnek izzóan parázsló bíborvörö
seiben, telikékjeiben, csillogó fehérjeiben is ro
mantikus lélek lobog. A maga erejéből, senkitől 
sem űzve, vagy háborgatva emelkedett felül a 
naturalizmuson, férfias lelkének mélyzengésű 
gordonkáján muzsikál. Akár tájat, akár alakot

fest, mindig ez a vérbő, fojtott szenvedély kér 
szót az erős színek és a mély sötétek hatásos el
lentétében. Éppígy teljesen magyar a palettája 
Iványi-Grünwald Bélának is. Megjárta a nagy
bányai széles impresszionizmus és a kissé Gau- 
guin-re támaszkodó, dekoratív folthatás útjait, 
a heroikusabb természetszemléletet és végül a 
fény- és atmoszférikus jelenségek közvetlen ér
zésű színittasságához jutott el. Csak magyar föl
dön születhettek meg a cséplés aranysárga, a 
Balatonnak fehér-vörös-kék színrapszódiái, ame
lyekben újra a formákat feloldó impresszioniz
musnak egy költőibb, romantikusabb lehetősége 
üli diadalát. Ez a három festő kizárólag a maga 
erejéből jutott el stílusának végső kifejlődéséhez, 
ennek köszönhetik magyarságukat, egyszer szen
vedélyesebb, tüzesebb, másszor líraibb, melanko- 
likusabb, de mindig egyéni színélményeiket. Ök 
a mai magyar festészet nagy romantikusai.

De azoknak a mestereknek stílusa is meg- 
magyarosodott itthon, akik párisi tanulságokat 
hoztak magukkal. Legremekebb példa rá Rippl- 
Rónai József. Franciaországban a post-impresz- 
szionisták köréhez tartozott és mint ilyen meg
becsült tagja volt a pontaveni iskolának. Milyen 
hűvösen, raffináltan dekoratívek, tompított fé-
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nyűek ekkor képei, szinte nagyvonalúak szín- és 
formaösszefoglalásai, hogy hazatérve felfrissül
jön a magyar népművészet üde tarkaságán. 
Eleinte lírai elmélyedéssel, mint igazi színköltő 
finoman, festői eszközökkel meghitt hangulato
kat keresett a kisvárosi szobák világos, levegős 
szögleteiben. Ezek legegyénibb mesterművei. 
Majd szőnyegszerű, vagy plakáthatásra töre
kedve merész foltokban rakja egymás mellé a 
harsogó vöröset, a sárgát, a zöldet és fehéret. 
Utóbbi volt művészetének legkülsőségesebb kor
szaka, utána ismét finomabb, raffináltabb har
móniák születnek palettáján. Mestere lett a pasz- 
tellnak, hosszú sorát festi az érdekesebbnél-érde- 
kesebb női fejeknek merész profilokkal, vékony 
ujjakkal, hegyes szögletbe hajlított karokkal, 
omló hajfürtökkel, óriási kalapokkal, meztelen 
vállukon puha prémekkel. Művészete Párisban 
nevelt különös díszpalántának és hazai földön 
termett mezei virágnak keveréke.

Csók István művészete a szigorú naturaliz
musból indult ki, amint azt festőink Bastien- 
Lepagenál látták, pontosan követte a valóság 
formáit. Nagy kompozíciókat festett, amelyek
ben színbeli és rajzos készsége kitűnően érvé
nyesült. Később elhagyja a formák érvényesíté
sét, mindinkább színekkel fejezi ki magát. Előbb 
az erőteljes hangsúlyokat kedveli, a népi szín
skála lebeg szemei előtt, később a legdelikátabb

harmóniákat, gyöngyházszürke tónusokat ke
resi; vékonyan, szellemesen odavetett , színekkel 
valeur-érzékének biztosságát csillogtatja. Hosszú 
sorát festi a balatoni képeknek, a nagy víz leg
különbözőbb színcsodáit örökíti meg a legválto
zatosabb árnyalatokban. Itt nincs semmi forma, 
szabadon uralkodhat varázslatos színkultúrája.

Vaszary János művészete hasonló alapokon 
nyugszik, de már naturalista idejében is határo
zottabb, magabiztosabb volt festői modora. Az 
első világháború elszigeteltségében aztán áttüze- 
sedett palettája, sötét tónusokból zománcosan 
égő színeket hív elő, képei megtelnek belső fe
szültséggel. Ez festészetének legszerencsésebb 
korszaka, művészete ekkor jár legmélyebb vize
ken. Mozgalmas, megállni nem akaró, folyton 
újat kereső egyéniségét azonban elkapta a mo
dern világ szédülete, nem óhajtott az iramban 
lemaradni, a mondain életformákat hajszolja 
festészetében. Újra az impresszionizmus kifejező 
nyelvén szól, de sommásan, összevontan, nem 
egyszer plakátszerű hangossággal. Virtuozitása 
megkapó, bár a lélek most kevésbbé szól hoz
zánk, mint előző stílusában.

Ezek a nagy egyéniségek, akiknek műveit a 
kiállításon láthatjuk, mind már régen túljutot
tak a valóság látszatát követő irányokon, de 
olyan határozottsággal alakították ki sajátos 
stílusukat, hogy a Párisból jövő művészeti for-
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radalmak és stíluskeresések nem ingathatták meg 
kifejező nyelvüket. A kubizmus, az expresszio- 
nizmus és a szürrealizmus különben is kevesebb 
dogmatikus követőt talál magyar földön, mint 
idegenben. Legtöbb nyitottszemű festőnk ugyan 
okult a forradalmi irányok tanulságaiból, nem 
szakadtak ki az európai stílusalakulások mene
téből, de nem vetették magukat egyiknek sem 
úgy a karjaiba, hogy teljesen megszakították 
volna a természettel való kapcsolatot. A magyar 
lélek sokkal erősebben horgonyoz a realizmus
ban, minthogy teljesen elmerüljön a valóságtól 
való elvonatkozásban. Az újabb európai stílus
törekvések kétségtelenül átformálták a fiatalabb 
nemzedék festői modorát, de nem ingatták meg 
festészetünk magyarságát. Sőt egyes esetekben, 
mint Egry Józsefnél láthatjuk, inkább elmélyí
tették.

Egry József balatoni képein a napfény min
dent felbontó kozmikus ereje olyan egyéni, él
ményszerű jegyet kapott, amilyent csak a nagy 
magyar tó melletti fényjelenségekben való tel
jes elmerüléssel magyarázhatunk. Akár expresz- 
szionizmusnak, akár szürrealizmusnak is nevez
zük stílusát, kétségtelenül a festő sajátos nyelve 
ez, amelyet nem az irányok dogmatikája, ha
nem a művész egyénisége határoz meg. BERNÁTH AURÉL: N ő  GYERMEKKEL

ABA-NOVÁK VILMOS: SZÉKELY VÁSÁR
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A nagybányai festőiskola hagyományai jegyé- 
ben kezdte pályáját Szőnyi István, a 40 évesek 
nemzedékének egyik legkiválóbb mestere, aki az 
1920-as évek elején igen nagy hatással volt tár

saira. Tanáraitól örökölte a nagybányai stílust, 
de ezt rögtön saját képére formálta. A kubizmus 
hatása alatt erősen hangséilyozta a testek plasz
tikáját, ugyanakkor azonban a fény zuhatag- 
szerű erejét is kiaknázta. E mellett a kép három 
dimenziós téralakító elemeit és a kompozíciód 
értékeket is kiemelte. Ez a robosztus stílus 
szinte kinyilatkoztatásszerűen hatott legtöbb fia- 
lal művészünkre. Később azonban Szőnyi mind
inkább engedett a testek plasztikájából, az at
moszférikus jelenségeket figyeli és az alakokat 
belemeríti adókét körülvevő levegő és világos
ság tengerébe. Stílusának átalakulása összefüg
gött Zebegénybe, a Duna-melletti faluba való 
költözésével. A fények itt a Duna tükrében va
lósággal egymásba ütköznek és felszívják a tá r
gyak formáját. Senki sem aknázta ki eddig a 
nagy folyó festői lehetőségét annyira, mint 
Szőnyi. Megszámlálhatatlan változatát alkotta 
a Zebegény melletti Dunakanyar szín- és fény- 
jelenségeinek. Legtöbb képét temperával festi, 
ami külön érdekességet kölcsönöz stílusának. 
Újabban ismét hangsúlyozza a kompozíciós ér
tékeket, ami a mai magyar képírásnak a fal
festéssel való mind erősebb kapcsolataival is 
összefügg. Szőnyi stílusa most rokonságban van 
a post-impresszionizmussal, de fejlődése ehhez az

HEINTZ HENRIK: SZENT LÁSZLÓ HARCA A KUNOKKAL
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állomáshoz szükségszerűen érkezett el. A fiatal 
Szőnyi robusztus stílusát az érett mesternek a 
finom festői értékek iránt való tisztelete vál
totta fel.

Bernáth Aurél ifjú éveiben szintén a nagy
bányai iskola tanítását követte, de hosszú kül
földi tartózkodása alatt művészete átalakult. 
Megjárta a kubizmus és a különböző irányok 
iskoláit és mikor hazatért, már feldolgozott 
minden kívülről jövő hatást. Mint ideális tónus
festő lépett újra a közönség elé. Ismét a termé
szetből merít, de a motívumokat élményszerűen, 
mint látományokat dolgozza fel. Sötét, tetsze
tőségre nem törekvő, szinte önmagukba vonuló 
képeinek erős a hangulati tartalmuk. Alakjai 
bánatos magányosságban bontakoznak ki a fél
homályból, inkább csak sejthetjük, mint láthat
juk őket. Misztikus nyugalom üli meg munkáit 
minden áttetsző árnyékba merül rajtuk, úgy 
érezzük, mintha az alakoknak csak szellemi lé
nyét festené. A rajz segítő kezét Bernáth ki
kapcsolja művészetéből, zöldes, sárgásbarna tó
nusai levetették az anyaggal való kapcsolatu
kat, hogy mint önálló színjelenségek hassanak, 
csak a csendéleti részletekben kezd most a való
sághoz kapcsolódni. Bernáth Aurél igazi lírai 
egyéniség, az új magyar festészet mozgalmas 
sodrában. Képei harmonikus zenei akkordokat 
juttatnak eszünkbe, melyek a költői lélek mélyé
ről törnek elő.

A nemrég elhúnyt Aba Novák Vilmos eleinte 
Szőnyi Istvánt követte, majd Itáliában ébredt 
festői küldetésének tudatára. Itt tért át a tem
peratechnikára, hogy monumentális falfestői el
képzeléséhez közelebb jusson. Szürke tónusokba 
ágyazza harsogó vöröseit, kékjeit, zöldjeit és 
sárgáit, melyekre képeinek hatása épül. Nem 
tudjuk, mit csodáljunk inkább, epikai elbeszélő 
készségét, vagy dús fantáziáját. Sohasem ra
gaszkodik a materiális természetességhez, a való
szerű motívumokat magától értetődően kap
csolja földöntúli, mennyei, vagy pokoli vonat
kozásaihoz, mint azt a középkori vagy a bárok 
művészetben láthatjuk. Mindent nagyvonalúan 
képzel el, kivételes dekoratív ereje szinte orna- 
mentálisan építi ki figurális kompozícióit. Jel
lemző készsége kíméletlen erejű. Nem a szépet, 
hanem a felejthetetlenül karakterisztikust adja, 
minden történést magasabb valóságba emel fel, 
ahol az események szimbolikus jelentőséget nyer
nek. Megszállott alakjai hivatásszerűen teljesítik 
küldetésüket, mint ahogyan őt is kivételes te
hetsége jelölte ki arra, hogy a XX. századi mű

vészet szellemében örökítse meg templomok, köz
épületek falain hitünk, történelmünk legkülön
bözőbb jeleneteit. Halála előtt, betegségében mű
vészetének ezeket az értékeit kevésbbé nagy
vonalúan, de közvetlenebbül táblaképein is el
szórta. Aba Novák Vilmos sorsdöntőén nyúlt 
bele a magyar festőművészet további alakulá
sába.

Az ő érdeme, hogy az épületek falai a magyar 
festőknek ismét rendelkezésre állanak, mint a

ELEKFY JENŐ: ESPRESSO

XIX. század második felében. Nyomdokát egész 
nemzedék követi, elsősorban Molnár C. Pál, 
Kontuly Béla és az úgynevezett római iskola 
többi tagjai, akik az örök városban és egyebütt 
az ősi itáliai faliképek hatását szívták magukba. 
A római magyar Akadémia neveltjei mégsem 
utánozták a régi olasz mestereket vagy a nove- 
centistákat, hanem csak az ő művészetükön 
okulva, a l’art pour l’art szellemével szakítva 
nyitnak új távlatokat a mai magyar festé
szetnek.

Modern festőink gyűjteményét haladóbb irá
nyú szobrászatunk néhány jellemző alkotásával
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egészítettük ki. A magyar faj veleszületett való
ságérzéke a szobrászatban még a festészetnél is 
kevesebb kilengést engedett meg. Művészeink, ha 
elvonatkoznak is a közvetlen valóságtól, nem

jai szellemiek voltak, a bronzplasztikát is épp
úgy áthatották. Legtöbb modern magyar szob
rász kerüli az erősebb érzelmi kifejezést, az alak 
térbehelyezésével, önmagábazártságával, az ido-

SIDLÓ FERENC: SZOMORÚSÁG PÁTZAY PÁL: KÜTSZOBOR

hagyják magukat intellektuális elméletektől spe
kulatív térre vezetni, inkább csak a plasztika 
ősi forrásaihoz, az archaikus kötöttséghez tér
nek vissza. Érezhető kifaragott alakjaikban a 
kő tömbje, az élet elevensége nem győzedelmes
kedik korlátlanul a holt anyagon, mint a bárok 
szobrokban. Stílusújító szobrászaink mégsem 
egyedül a kőplasztikában igyekezték törekvé
seiket világosan megfogalmazni, az újítás alap-

mok magasabb összhangjával, szerkezetével kí
ván hatni. Szobraikban sokszor örökérvényű 
művészi igazság jelentkezik, mintha alakjaiknak 
mindig úgy kellene állniok, ülniök, karjukat 
emelni, leereszteni, mint ahogyan alkotásaikban 
láthatjuk.

Medgyessy Ferenctől, Pátzay Páltól, Sidló Fe
renciül, Ferenczy Bénitől és társaiktól csak fe
jeket és kisplasztikákat hoztunk el, de belőlük
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is világosan kiolvasható a mai magyar szobrá
szat akarása. Medgyessy ösztönös művészetében 
kerüli a mozgalmasságot, a pillanat alatt válto
zót. Az örök állandóság nyilvánul zamatos, népi 
erőkből táplálkozó, kissé darabos, vaskos alko
tásaiban. Ezzel szemben Pátzaynál minden tu
datos; kivételes intellektusa megengedte, hogy 
minden szobormegoldáshoz önállóan jusson el 
a nélkül, hogy mások eredményeit átvette volna. 
Sidló viszont mély kifejezést, szimbólumokat 
keres, szobrászatát az emberi problémák, a lelki
ség különböző megnyilvánulásainak állította 
szolgálatába. Ferenczy Béni pedig szenvedélytől 
mentesen hangsúlyozza alakjaiban a formák ma
gasabb összhangját. A kiállításon szereplő ma
gyar szobrászok európai viszonylatban is érde
kes egyéniségek. Ha itt-ott köszönhetnek is va
lamit külföldi mestereknek, művészetük lénye
gében magyar, alkotásaik a magyarság különle
ges jegyeivel gazdagítja, színezi a mai erjedő 
kor művészetét. Ismerik a plasztika legtisztább 
forrásait, amelyek ezt a művészetet magasan a 
természetmásolás fölé emelik.

Várakozásteljes bizakodással bocsátjuk Svájc 
műértő közönségének ítélete alá mai festészetünk 
és szobrászatunk legjava alkotásait. A háborús 
veszélyek nem riasztottak vissza attól, hogy nem 
egy kiváló művet a viszontagságos utazás koc
kázatának kitegyük. A svájci kiállítás nekünk 
magyaroknak több, mint bemutatkozás; öniga
zolása, bizonyítása a magyar nemzet művészi 
adottságának. Merjük remélni, hogy a tárgyila
gos szemek Svájcban is megérzik művészetünk 
sajátosságait és meg fogják találni benne azokat 
az értékeket, amellyel az európai művelődés 
gazdagításához szabad művészetével a magyar- 
ság is hozzájárul. y [ j L  E R V 1 N
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A KORMÁNYZÓ ÚR 
A BENCZÚR-KIÁLLÍTÁSON

Kormányzó Úr Ö Főméltósága március hó 3-án, 
meglátogatta a Szépművészeti Múzeumban rende
zett Benczúr Gyula-emlékkiállítást. A Főméltóságú 
Urat Csánky Dénes főigazgató fogadta és kísérte 
végig a kiállítási termek során.

HAÁSZ ALADÁR A SVÁJCI MAGYAR KÉPZŐ
MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSRÓL

Dr. vitéz Haász Aladár miniszteri osztályfőnök, 
március i-én a rádióban előadást tartott a nagy
sikerű svájci magyar képzőművészeti kiállítás
ról. Előadásában kifejtette, hogy a művészet ki
fejezőképessége különösen az olyan nemzeteknél fon
tos, aminők mi vagyunk. Fia a nyelv volna egye
düli kifejezési eszközünk, hazánk határain kívül 
nem tudnók a nagyvilág előtt feltárni lelkünk leg
mélyét. A művészet azonban felszabadít elszigetelt
ségünkből, segítségével beszélni tudunk a világ min
den művelt emberével.

Művészeti alkotásainkkal azonban természetesen 
csak úgy férkőzhetünk az idegenek leikéhez, ha mó
dot nyújtunk azok megtekintésére. Régen, a béke 
boldog éveiben, amikor a háború megpróbáltatásai 
még nem emeltek szinte leküzdhetetlen akadályo
kat a nemzetek művészetének érintkezése elé, egy- 
egy külföldi kiállításunk keretében gondtalanul be
szélgettünk művészi problémáinkról. Ma azonban a 
helyzet egészen más. A létében és fennmaradásában 
veszélyeztetett magyarság életéről akar beszélni a 
külföld előtt és erőt akar szerezni a rokonszellemek 
megértéséből.

A külföldi kiállítások e nagy jelentőségének fel
ismerése vezérelte a kultuszkormányt, amikor Svájc 
művészetszerető, szabad népéhez eljuttatta a mai 
magyar képzőművészet kiváló alkotásait. Az első 
út Svájc fővárosába, Bernbe vezetett.

A rendkívüli műveltségű Etter Fülöp szövetségi 
tanácsos, aki a szövetségi kormányban a művelő
dési ügyek legfőbb intézője alaposan ismeri nemze
tünk történetét, ismeri az előttünk álló problémá
kat is, becsüli, és szereti a magyarokat és minden 
rendelkezésre álló eszközzel támogatta a svájci és 
magyar kultúrkapcsolatok kimélyítésére irányuló 
törekvéseket.

Svájc tehát várta és szíves előzékenységgel fo
gadta a magyar képzőművészet bemutatkozását. A

tárgyalások során kifejezték a svájciak azt az óha
jukat, hogy olyan modern műveket mutassunk be, 
amelyek a leginkább tükrözik vissza a magyar szel
lemet s legszembetűnőbben szemléltetik a magyar 
stílust. Ezeknek a szempontoknak figyelembevéte
lével gyűjtötték össze a kiviendő anyagot múzeu
mokból, magános gyűjtőktől, művészektől, nagy 
gonddal és körültekintéssel. A kitűnő anyag a 
berni Kunsthalleban gondosan elrendezve várta, 
hogy megszólalhasson és beszéljen rólunk a messze 
idegenben.

Vájjon mit értettek meg ebből a beszédből a sváj
ciak?

A feleletet erre a kérdésre az ottani sajtó adta 
meg. És a válasz a legteljesebb mértékben megértő.

Majdnem valamennyi újság elismeréssel, sőt bizo
nyos fokú csodálattal beszél a magyar temperamen
tumról. Arról a lendületről, amely festőink pazar 
színpompájában nyilatkozik meg. Azt írták, hogy 
a magyar festők a franciákon is túltesznek színeik 
gazdaságában és teltségében, a napsugárban fürösz- 
tött fényhatások mesteri kezelésében. A magyar 
művészek távol állanak az akademizmus merev 
szárazságától. Festő professzoraink és aranyérmes 
művészeink alkotásai egyaránt az ihlet tüzében szü
lettek és a lelkes magyar szív tolmácsolok

De a színpompa és vidámság mögött is megérez
ték a magyar lélek örök bánatát, a Kelet—Nyugat 
határán életéért küzdő magyarság évezredes szen
vedéseiből leszűrődött keserűségét. Flangoztatják, 
hogy a magyar művészeknek sajátos nemzeti vonása 
a melankólia, az alkonyat bánatos hangulatához 
való ragaszkodás, a sötét színek egészen sajátságos 
kezelése.

A legszebb elismerés azonban, amit rólunk a 
svájci lapok írtak az, hogy a magyar képzőművé
szetnek egészen eredeti, sajátosan magyar jellegű, 
magyar lélekből és magyar tájból leszűrődött egyéni 
stílusa, külön nemzeti forma-nyelve van. Megérzik 
ezen a művészeten — írják —, hogy többszázados 
története van. Munkácsy, Paál László, Szinyei 
Merse, Ferenczy hagyományain nevelkedett. Nem 
külföldi stílusok utánzásával összetákolt művészét 
ez, magyar képzőművészet — írja az egyik svájci 
lap — a szó legjobb értelmében vett földszagával 
imponál. Ez azonban nem a tárgyválasztásával 
magyarázható, hanem a szellemmel, ami ebben az 
országban él és amely áthatja alkotó művészéit is. 
De ez a szellem — mondja a legszebb kritika, amely
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a berni Bundban jelent meg — nem tegnapi és nem 
mai, nem a Nyugatnak és Keletnek sajátos össz- 
játéka, hanem a magyar nép természetes tehetségén 
nyugszik, hasonlatosan a magyar zenéhez.

Svájc tehát megértette szívünk-lelkünk legtitko
sabb vágyát, megértette művészetünkből azt, hogy 
Nyugat és Kelet határán, Európa végvárában 
élünk és küzdünk, hogy magyarok maradhas
sunk. Megértette, hogy rendületlen optimizmus
sal hiszünk abban, hogy évezredes kultúránk, ma
gyar karunk és keresztény szívünk — mint annyi 
vészből — ebből a mai világégésből is kiszabadít 
bennünket. Haász Aladár érdekes előadása végén 
hangsúlyozta, hogy az udvariassági látogatás
nál sokkal komolyabb jelentőségű, nagyszabású ki
állítás teljesen elérte kitűzött célját. A szabadság
szerető svájci nép alaposan megismerkedett művé
szetünk leikével, a magyarság eszmevilágával. 
Svájcban igaz barátokat szereztünk, akik rokon- 
szenvvel nézik kulturális és nemzeti törekvéseinket. 
Ebből a rokonszenvből erőt, bizakodást meríthetünk 
a jövő nagy küzdelmeihez és szem előtt kell tarta
nunk a svájci kiállítás tanulságát: csakis akkor va
gyunk igazán teljesértékű tényezői az európai kul
túrának, ha magyarok maradunk.

A svájci lapoknak a magyar képzőművészeti ki
állításról írott kritikáit lapunk legközelebbi szá
mában részletesen fogjuk ismertetni.

EGYHÁZMÜVÉSZET A LAKÁSBAN

Ez a kérdés egyike a legégetőbb, megoldásra váró 
problémáinknak. Egyházművészetünk feladatai há
rom csoportra oszthatók: régi egyházi műemlékeink 
védelme, mai egyházművészetünk a templomban é? 
cgyházművészetünk a lakásban- Régi templomaink 
és műemlékeink védelme az e célra rendelt állami, 
egyházi és városi intézmények széleskörű munkás
ságával a legjobb úton halad. A templomépítkezé
seink és templomi beszerzéseink ellenőrzése is las- 
sankint helyes vágányra kerül. Egyedül otthonaink 
vallásos művészete hagy még sok kívánnivalót 
hátra. A hibákat és nehézségeket mindannyian érez
zük. Már az 1941-i egyházművészeti kiállítás fel
hívta a figyelmet erre a problémára azzal, hogy egy 
termet az ily művészeti alkotások bemutatására ren
delt. Az akkor elvetett mag most, a mai nehéz idők 
ellenére is meghozta az első termését. Egy új magán - 
vállalkozás, a Belvárosi Művészeti Szalon, az első 
kiállítását nagy örömünkre ennek a kérdésnek szen
teli. Az új kiállítási helyiség folyó évi február hó 
19-én „Egyházművészet a lakásban“ címmel nyi
totta meg először kapuit a közönség számára. A ki
állítást dr. Hamvas Endre, akkor még érseki álta
lános helytartó, azóta Csanádi püspök a következő 
iránytmutató szavakkal nyitotta meg:

„Az Egyház, amely a régi pogány művészetekből 
sok elemet átvett liturgiájába, építészetébe, zenéjébe, 
átvette a görögök és rómaiak azon szokását is, hogy

vallásos tárgyú szobrokkal és képekkel ékesítették 
lakásaikat. A pogány istenek és a mitológiai esemé
nyek ábrázolásának helyét a keresztény otthonok
ban elfoglalták Jézus Krisztus, Szűz Mária és a 
szentek, valamint a bibliai események ábrázolásai 
és a hittitkok művészi szimbólumai. Az Egyház így 
művészi hatások keltésével is kiterjesztette nevelő 
munkáját az otthonokba.

A művészet ezáltal fokozottan az Egyház szolgá
latába szegődött. E szolgálat azonban nem volt szá
mára megalázó, mert istenszolgálatot jelentett, és a 
művészet Ancilla Domini, az Úrnak szolgáló leánya 
lett. Istennek s^lgálni pedig szabadságot, az anyag
tól való szakadást, az igazság, szentség és szépség 
forrásához való felemelkedést jelent. Hogy az Egy
ház szolgálata a művészet, sajátlagosan a festészet 
és szobrászat fejlődésének nem szolgált hátrányára, 
azt bizonyítja az a művészettörténeti tény, hogy e 
művészeti ágak éppen abban az időben mutatnak 
nagy lendületet, mikor legszorosabb viszonyban vol
tak az Egyházzal. Giotto, Fra Angelico, Botticelli, 
Michelangelo, Rafael, Dürer és nagy kortársaik, 
mint egyházművészek szereztek maguknak örök 
nevet.

Később az Egyház és művészetek szoros kapcso
lata meglazult, minek oka a nyugati egyházszakadás 
mellett a minden térre kiterjeszkedő laicizáló törek
vés és az Egyház anyagi erejének gyengülése volt, 
mely már nem tudta a művészeket oly gazdagon 
foglalkoztatni. Ez új körülmények között keletke
zett oly vallásos művészet is, mely nem volt egy
úttal egyházművészet. A kettő ugyanis nem azonos. 
Hogy egy festői vagy szobrászati alkotás egyház
művészeti alkotás legyen, ahhoz több kell, mint egy 
vallásos tárgynak egyszerű ábrázolása. Ahhoz szük
séges, hogy az Egyház elveit tiszteletben tartsa a 
művészet. Az Egyház az 1279. kánonban fektette 
le azt a szabályt, hogy az egyházművészet alkal
mazkodjék a hagyományos ábrázoláshoz és minden 
újszerű csak akkor nyerhet bebocsátást a templomba, 
ha a püspök jóváhagyását megnyeri. A művészi 
hagyományok tiszteletét magasztalta XI. Pius pápa 
is azon beszédében, melyet 1932. október 27-én az 
új vatikáni képtár megnyitása alkalmával tartott, 
szemben azokkal, akik újszerűség és művészi ész
szerűség címén a szentet profanizálják, sőt karika
túrává torzítják“. A hagyományok tiszteletével 
azonban az Egyház nem az egyházművészet kor
szerű haladását és fejlődését akarja akadályozni, 
ellenkezőleg — mondja a pápa — ,nyitott kapuk
kal és tárt karokkal fogadja minden jó és haladást 
jelentő továbbfejlesztését azon szép és tiszteletre
méltó művészi hagyományoknak, melyek a keresz
ténység annyi századán át, annyiféle helyi körül
mények között, oly különböző népeknél és annyira 
különböző társadalmi viszonyok között oly sok 
bizonyítékát adták annak, hogy kimeríthetetlen ké
pességgel bírnak új és szép formák teremtésére, vala
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hányszor az ész és hit kettős fényénél mintául vet
ték, tanulmányozták és ápolták őket*.

A fentidézett kánon az újszerű alkotásokat az 
Ordinárius ítéletének veti alá, mielőtt azok a tem
plomban bebocsátást nyernek. Ez az ítélet természe
tesen irányító lesz a lakásokba szánt egyházművé
szet számára is. Az Ordinárius jóváhagyását, fel
téve a formai tökélyt, akkor fogja megadni, ha a 
művészi ábrázolás nem tartalmaz tévedést, ami elő
fordulhat, ha a művész nem ismeri a katolikus hit
rendszert és bibliát, vagy kifejezetten téves tanok 
híve; továbbá, ha a művészi alkotás nem tartalmaz 
illetlen, vagy az ábrázolt szentnek tiszteletével és 
méltóságával ellenkező elemeket (1279. kánon 3. §), 
ami megesik, ha a művész a naturalizmus hatása 
alatt nyers ösztönembert ábrázol a szentben. Előfor
dulhat az is, hogy a formát feloldó expressziomz- 
mus hatása alatt és a kor személytelenítő irányzatá
nak megfelelően a szentet személytelenül, egyénisé
gétől megfosztva festi a művész, vagy egy kubisz- 
tikus dekoráció alárendelt figurájaként kezeli, holott 
a szentek személyek, egyéniségek, karakterek voltak, 
kikben a lélek formálta a testet, kikben a kegyelem 
dolgozott és akiknek teste megdícsőülve fog fel
támadni a végítéletkor. E megdicsőülés visszfénye 
tükröződjék a műalkotáson. Szűz Mária ábrázolá
sánál különösen nem szabad elfeledni, hogy ő a leg
tisztább, legfennköltebb teremtmény volt, Jézus 
Krisztusnál pedig, hogy emberi természetével az 
isteni személyileg egyesült. E szempontok mellőzése 
esetén a festő vagy szobrász egyházművészeti alko
tása nem lesz értékesebb azon édeskés tömeggyárt
mányoknál, melyeket művészi pótlék gyanánt ter
jesztenek a hívő közönség körében.

Mindebből következik, hogy a művész csak akkor 
tud megfelelni egyházművészeti feladatának, ha 
maga is hívő, vallásos lélek. Művészlelkek általában 
vallásosak. Voltak gondolkodók, így Goethe, akik 
azt hitték, hogy a művészet és vallásosság azonos 
képességek és a művészet pótolhatja a vallást. Ez 
tévedés, mert mindegyiknek más az anyagi és alaki 
tárgya. Ellenben mindegyik az Istenből merít, az 
igazság és szépség forrásából és a művész ihletett- 
sége emlékeztet a próféták és szentek revelációt köz
vetítő elragadtatásához. A nagy művészek általában 
mélyen vallásosak voltak. Michelangelo a Sixtina 
festésekor csak a bibliát és Dantet olvasta, Rafael 
utolsó tekintete Urunk színeváltozása című be
fejezetlen képére esett és abból merített vigasztalást, 
Dürer tanulmányokat festett az imára kulcsolt kéz
ről és — hogy egy nagyon is modern művészt em
lítsek — Cézanne nem tudta lefesteni Clémen- 
ceau-t, ,mert ez az ember atheista volt'.

Amidőn tehát az Egyházművészet a lakásban 
című kiállítást megnyitom, mint a vallás szerény 
szolgája, üdvözlöm a művészet szolgáit, mintegy 
papjait. Üdvözlöm őket annál inkább, mert az itt 
kiállított alkotásaikban láthatóan megvolt a törek
vés az Egyház szellemének érvényesítésére.“

A kiállításon szereplő művészek: Apátfalvi Czene 
János, Bányai Ödön, Basilides Barna, Báthory Júlia, 
Biai Föglein István, Buzi Barna, Conrád Pál, Csúcs 
Ferenc, ifj. Czene Béla, Eősze András, Eschenbach 
Jenő, Faddi Förstner Dénes, Feszty Masa, Gábor 
Móric, Gádor István, Győri Dezső, Hikády Erzsébet, 
Jálics Ernő, Jankó János, Jeges Ernő, Kállós Ede, 
Kerényi Jenő, Kovács Margit, Marsovszkyné Szirmai 
Ili, Mattioni Eszter, Mikus Sándor, Molnár C. Pál, 
Ohmann Béla, Ősz Dénes, Pándi Kiss János, Pekáry 
István, Pituk József, Rafael Győző, Rozs János, 
Ruzicskay György, Szabó Iván, Szigeti István, 
Szikláné Lám Ilona, Szőnyi István, Szörédi Ilona, 
Tóth Gyula, Varga Nándor már régóta buzgó mun
kásai a magyar egyházművészetnek. Szereplésük 
most is nagy örömmel tölt el bennünket. Ismét meg
állapíthatjuk, hogy egyházművészeink tábora állan
dóan erősödik. Pedig a névsor nem is teljes, munka
társainknak jelentős hányada nem szerepel ez alka
lommal. A kiállítás anyaga újabb művészi törekvé
sekről ad számot és magas színvonalat képvisel, 
amiről egyébként az előbbi névsor is kezeskedik. 
A bemutatott alkotások egy kis része régebbi keletű, 
másik kisebb csoportja nem azzal a céllal készült, 
hogy a magánájtatosságot szolgálja. Az árak ugyan 
megfelelők, ezeket azonban csak a közönségnek 
tehetősebb része fizetheti meg. Továbbra is meg
oldatlan az a feladat, hogy a kevésbbé tehetős nagy 
tömeget hogyan lássuk el ízléstelen giccsek helyett 
nívós egyházművészeti alkotásokkal? A kiállítás 
anyaga egy termet töltött be. Az ízléses elrendezés 
Szipszer Sándornak, a Szalon tulajdonosának érdeme.

M. E.

A MÜBARÁT szép sikerrel mutatta be Rafael 
Győző képeit és Halmágyi István szobrait.

Ha Ráfael művészetét valamely irány képviselő
jeként akarnók meghatározni, először a poszt
impresszionizmusra kellene gondolnunk; kitűnő pél
dája „Feketeruhás nő“ című alkotása, melynek 
feketeszürke foltjai kifinomodott szín- és forma
kultúrájú művészre vallanak. Otthonosan mozog 
mind a műfajok, mind a különféle anyagok tágas 
területén. Keze egyformán képzett, akár mint akva- 
rellistáé akár mint krétát, vagy olajfestékes ecsetet 
forgató művészé ét egyformán foglalkoztatják szín-, 
vonal- és formapípblémák. Nem most kell felfedez
nünk a szobrász Halmágyi Istvánt sem. Azok közé 
a művészek közé tartozik, ki nemcsak hibátlanul 
beszéli az anyag nyelvét, de ízléssel, érzéssel, lendü
lettel, nem keresett, de a lelke mélyéből dúsan áradó 
magyarsággal és hiánytalan tudással ékesszavú tol
mácsa a bronznak, az ólomnak, a kőnek, az égetett 
agyagnak. Monumentális szűkszavúságában is be
szédes alkotás a nagyméretű „ősmagyar“ és muzeá
lisértékű az ólomból alkotott „Múzsafej“ — Szo- 
botka Imre és Szandai Sándor magasszínvonalú ki
állítása következett.
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Szobotka a kubizmus híveként kezdte művészi 
pályafutását, mely ma már egy síkon fut a leg- 
kiválóbbakéval. Ami kubista idejéből megmaradt 
benne és ami egyben bizonyítja, hogy régi felfogása 
nem volt affektált, de őszinte hittel teli keresés: az 
a konstrukció szeretete. A természet lelkes anató
musaként szinte mintha lefejtené először a felszínt, 
hogy beléje tekinthessen a föld, a talaj izomrendsze
rébe; elmerülten tanulmányozza a látható természet

GÁBORJÁNI SZABÓ KÁLMÁN : ASSZONY A PUSZTÁN.
Tempera.

elemeinek logikus összefüggését, a természet csodála
tos logikájával felépülő tájat. De mialatt a tájat 
leegyszerűsített síkokból felépíti, nem feledkezik 
meg a természet jelenségeiről sem — amit pedig az 
orthodox kubizmus elítélendő véletlennek tart —, a 
színről, a fényről és az ezek hatása alatt keletkező 
hangulatról se. A szín és a fény, éppúgy viszont a 
forma, elragadtatott élményt jelent számára, ahogy 
azt a napsugarakban fürdő „Erdőszéle“, a tüzes 
fénybe áztatott „Patak mentén“, a csupa fény-illat- 
levegő „Dunakanyar“, meg az üdítően levegős 
„Utca reggel“ meggyőzően bizonyítja. „Balaton“ 
című pasztellje a szélkorbácsolta tó tökéletes lelki 
portréja.

Szandai Sándort ez a kiállítása még előnyöseb
ben mutatja be, mint az ALKOTÁS-ban rendezett 
tavalyi gyűjteménye. Kitűnő készültségéről tanús
kodnak portréi — különösen az egyszerűen mintá

zott „Leánykafej“, míg figurálisai érdekes stílus
törekvéseiről számolnak be. Egészen új mondani
valói vannak. Művészi rokonszenve mintha a né
ger plasztika felé vonzaná, még érintetlen, ősi szép
ségeket talál benne. Ezekben a műveiben (pl. a vehe 
mens mozgású lovon nyargaló „Lovas“, meg a két 
„Labdázó“) erős etnográfiai mellékízük ellenére, 
minden csupa izgalmas érdekesség. Érezni rajtuk 
Symbabye csodálatosan szép primitívségét és azt, 
hogy a művész nem utánzott, de átélt valamit.

A TAMÁS GALÉRIÁ-ban is két művész, egy 
szobrász és egy festő együttesen állította ki gyűjte
ményét. A szofcfászt, Andrássy-Kurta Jánost nem 
kell bemutatnunk, a szónak legszorosabb, lcgneme 
sebb és legstílusosabb értelmében „lapidáris“ szob
rait jól ismeri a magyar műértő közönség. Kitűnően 
ért az anyag nyelvén, ahogy erről bronz, terrakotta, 
de különösen mészkő, márvány és gránit szobrai ta
núskodnak. A márványnál lágyan simulnak egy
másba a foimák, a mészkőszobrok robusztusak, míg 
az andezit szobor a maga mesteri szűkszavúságával 
még fokozza a monumentális hatást.

Boross Géza fiatal művész, e kiállítás első be
mutatkozása a fővárosban. Szürrealista múlt után 
érkezett el művészetének mai állomásához. Ez a 
szürrealista múlt nemcsak ifjúi titánkodást jelen
tett nála, de teljes felszabadulást az. iskola magától 
értetődő naturalizmusa alól, leszámolást, tehermen
tesítést, hogy minden mástól-kapottat levetve, el
induljon a maga útja, a maga céljai felé. Megragadó 
érezni az alkotás, a teremtés gyönyörűségét ezeken 
a fiatalos erővel teli vásznakon, melyeknek lelkes, 
ifjúi erejét nem töri meg színeinek drámai komor
sága. „Őszi napsütés“ című képe hatásos kontrasz
tokon épül fel. „Krumpliszedők“ és „Bányász“ című 
művein komponáló készsége is megmutatkozik; az 
alakokat mozdulatban, foltban, rajzban formás 
egységbe foglalja, a kép az összes elemet, formát, 
színt, fényt tökéletesen összehangolja. Nagyon ha
tásos alkotások a szürke-zöld tósusú „Szegény asz- 
szony“, a mély, sötét színekre hangszerelt „Cigány- 
leány“, egy — Vaszary módján és erejével meg
rajzolt — csendélet, meg a címét kitűnően kifejező 
„Fényözön“.

Az ALKOTÁS-ban Gáborjáni Szabó Kálmán, 
Kovács Béla festők és Tusnádi-Fekete József szob
rász állítottak ki.

Szabó Kálmán mint grafikus indult erősen fel
felé emelkedő útjára és igen számottevő eredményt 
ért el. Előadásában nem sok emlékeztet a gra
fikusra (talán az egyetlen, vonalszerűén előadott 
„Tehenek a füzesben“ című képét kivéve), inkább 
a látása, az erős, logikus kifejezőmódra való törek 
vése mutatja, hogy azelőtt nem az ecset, de a gra 
fikus szerszám volt a fegyvere. Szabó Kálmán erős 
tehetsége festményein is megnyilatkozik. Egyforma 
készséggel kezeli a temperát és a vízfestést. Szem
lélete a látottakat erőteljesen fogja össze, ami tárgyi
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mondanivalóját mindig világossá, érthetővé teszi. 
Ecsetje mélyen nyúl a nép életébe. A magyar föld 
népének azonban nem etnográfiai külsejét festi; ki
tűnően meglátott és kitűnően ábrázolt mozdulato
kon, beállításokon át a drámaiságig fokozott erő
vel tudja éreztetni a falu lelkivilágát. „Tűz van“ 
című képén nyoma sincs a tűz vásári kellékeinek, 
a riadtan egyirányba lóduló alakokon át mégis szí
vet szorítóan megérezteti a falu legrettenetesebb 
veszélyét, a tűzvészt. Az élet harcaitól megviselt 
„Kocsordi asszonyok“ és — különösen — a „Tehe
nek“ című alkotásai a legnagyobb értékei, igen ko
moly értékei a kiállításnak.

Kovács Béla nem túlságosan szerény önéletrajzá
ban ezt írja magáról: „ . . . többek közt azt írták 
(t. i. a párisi lapok), hogy a legnagyobb művészek 
közt a helyem . . .“, meg később: „ . . . itt dől el, 
hogy a kiállító csak felkészült ember-e, vagy Isten 
küldötte, vérbeli művész . . .“ Művei nem igazolják 
ezt a túlzott önérzetet. Megállapíthatjuk, hogy so
kat látott, de keveset dolgozott fel a saját egyénisé
gébe. Megjegyezzük azt is, hogy túlsók az irodalom, 
a naív irodalmi asszociáció a műveiben. Tehetségét 
nem vonjuk kétségbe, de komolyabb felkészültségre 
van szüksége, hogy maradandóbbat tudjon alkotni.

Tusnádi-Fekete József, a szobrász, keménykötésű 
művész. Alig egy éve volt kiállítása a MÜBARÁT- 
ban, s már akkor megmondtuk róla, hogy egyként 
mestere az agyagnak, a kővésőnek meg a fafaragó 
szerszámoknak. „Fűszeresem“ című terrakottája 
archaizáló szobor, van benne erő, érzés, őszinte, 
magától értetődő magyarosság és áhitat anyagával 
szemben. Szép egy cseresznyefából faragott aktja, 
múzeális érték Szent Ference.

RÓNAY KAZMÉR

A SZINYEI MERSE PÁL-TÁRSASÁG szoká
sos évi ünnepi ülését február 2-án tartotta a 
M. Tud. Akadémia üléstermében, melyen az elő
kelőségek között Szinyei Merse Jenő vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter, Tusnádi Nagy András, 
az Irodalmi és Művészeti Tanács elnöke jelent meg. 
Csók István elnök üdvözlő szavai után Sidló Ferenc 
főtitkár olvasta fel az évi jelentést, melyben közölte, 
hogy az ezévi Szinyei-jutalmat Dési Fiuber István, 
a Szinyei-tájképdíjat Iván Szilárd, a Zichy Mihály 
grafikai díjat pedig Szalay Lajos nyerte el. Ezután 
Genthon István tartotta meg előadását Munkácsy és 
Szinyei címmel, melyet lapunk más helyén közlünk.

A hagyományos Szinyei-lakoma a Társaság és a 
Szinyei-család tagjainak részvételével február 8-án 
volt. Az ünnepi beszédet kezében a Szinyei-serleggel 
Molnár C. Pál festőművész tarotta.

„Elfogódott szívvel állok itt ma este a lakomái 
fehér asztal előtt — mondotta — és tűnődöm a 
szerencse szeszélyes forgandóságán, mely megengedte 
nekem, hogy a mai emlékezetes estén serleget ürít
sek Szinyei Merse Pál emlékezetének dicsőségére. 
Szorongást okozó súlyos feladat ez. A serleget még

csak kúszom, különösen, ha Tokaj nedűje gyöngyö
zik benne, de a beszéd, a szónoklat, nem lévén mes
terségem, félelemmel tölt el. Nem mintha nehéz 
lenne Szinyeiről elmélkedni, hiszen ő olyan nagy, 
művészete olyan gazdag, hogy az kimeríthetetlen 
kincsesbánya értekezések számára. Művészete örök
becsű lévén, minden idők generációinak szól és be
széltet magáról. Mindannyian, akik itt együtt ülünk, 
egyek vagyunk abban, hogy Szinyeit szeretjük és 
csodáljuk, őt dicsérnem tehát egyenesen hálás fel
adat. Csakhogy ez már a 24-ik serleg-vacsora, nem 
mondok sokat, ha legalább 20—22-re becsülöm az 
előttem elhangzott ragyogónál-ragyogóbb serleg
beszédek számát, olyan kiválónál-kiválóbb és hiva
tott nagyságok ajkáról, akiknek nevét sem merném 
idézni, félvén, hogy tekintélyük súlya alatt elszáll 
belőlem az a kevés bátorság is, amit valahogy mégis 
magamra erőszakoltam.

Honnét merítek mégis bátorságot? Először is ab
ból a reményből, hogy itt Szinyeit mindenki sze
retvén, sikerülni fog nekem jóindulatukat és elnézé
süket megzsarolni, másodszor abból a helyzeti előny
ből, hogy megkerülve a bölcselkedő értekezés és 
esztétikai fejtegetés igényességeit, személyes térre 
viszem át a szót. Van ehhez jogom? Ügy képze
lem, igen.

Én ugyanis annak a nemzedéknek vagyok fia, 
amelyik Szinyeit még színről-színre láthatta, mint 
a Képzőművészeti Főiskola növendéke olyan időben, 
amikor az intézet még Szinyei vezetése alatt ál
lott. Igaz, hogy akkor is háború vérzivatarja tom
bolt felettünk és mi a városban szanaszétszórva 
kaptuk a művészi oktatás elemeit, de akinek sze
rencséje volt, láthatta a mestert olykor-olykor az 
anyaintézetben, vagy a kiállítások megnyitásain.

Szerencsének is tartottuk, ha láthattuk, hisz az 
én generációm Öt már égi szférák magasságában 
bálványként tisztelte. Azért tartom magam a mai 
estén kivételes lénynek, mert elmondhatom magam
ról, hogy Szinyeit hivatalos környezeten kívül, 
közvetlen közelből — mit kerteljek —, családi kör
nyezetben bámulhattam, mint embert is.

Mikor kollégáim, tagtársaim engem jelöltek ki a 
mai serlegbeszéd megtartására, ez a szempont nem 
játszhatott szerepet, mert azt hiszem, amit ma este 
itt elmondok magamról Szinyeivel kapcsolatban, 
azt eddig még senki sem tudta rólam. Van valami 
sorsszerűség abban, hogy én erről eddig sohasem 
beszéltem; mintha valami titokzatos számvetés, va
lami kivételes alkalomra szánta volna ezt a mai 
napig szinte titkolt élményemet. Köszönöm kollé
gáimnak, tagtársaimn^k az ötletet, Csók Pista bá
csinak, a mi szeretett elnökünknek pedig, hogy az 
indítványt a megvalósulás útjára bocsátotta.

Engedjék meg tehát Hölgyeim, Uraim, hogy a 
mai serlegbeszéd ne valami nagyigényű, magas
röptű esztétikai fejtegetés megnyilvánulásában ölt
sön formát, mint az eddigiek; legyenek elnézéssel
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egy szerény és eseménytelen visszaemlékezés, talán 
túlságosan is szubjektív felidézésével szemben, amely
ből nem is annyira Szinyei nagyságának és művészi 
dicsőségének kell kiderülnie, mint inkább ama hó
dolat és bámulat örömujjongásának, amely abban a 
szerencsében részesülhet, hogy egyszer alkalmas he
lyen és időben, megértő szívek előtt szavakat ölt- 
hetett.

Talán másodéves lehettem, azon a nyáreleji na
pon, amikor a Főiskolán, már mindannyian egy 
kicsit a közeledő vakáció terveivel foglalkoztunk 
és én egyik tanárunk útján azt az üzenetet kaptam, 
hogy jelentkezzem ekkor meg ekkor, nem kevesebb, 
mint Szinyei Merse Pál lakásán. Képzelhető az a 
belső izgalom, mellyel a hírt vettem. Magamfajta 
ifjú titán lelkében azonnal felnyíltak a képzelet 
zsilipjei. A Bálvány-utcai lakásra vezető úton, kö
vetkező lehetőségek fantasztikus képei peregtek le 
képzeletemben: a Mester magához hivat, hogy sze
mélyesen fejezze ki előttem tehetségem iránti elisme
rését, melyet iskolai munkámban nyilván felismert. 
Vagy valami szép, nagy utazási ösztöndíj adomá
nyozását hozza személyesen tudtomra és még mű
vészi tanácsokkal is ellát útravalóul. De lehet az 
is, hogy a Mester meghív nyárra maga mellé famu- 
lusnak, miután megállapította, hogy a Főiskolán én 
mutatkozom erre legalkalmasabbnak . . .

Nos hát, a valóságban persze mindebből semmi 
sem lett, — illetve, a valóság és képzelet megszokott 
arányában, egy kicsit mindegyikből valami. Igaz, 
hogy nem a tehetségemet dicsérte meg, de valamit 
mégis csak jelentett számomra, hogy éppen engem 
hivatott. Igaz az is, hogy nem ösztöndíjról volt 
szó, de utazás volt a dologban, hacsak Fonyódra is; 
és végül igaz az is, hogy nem famulusnak hívott 
oda, de mégis családi környezetbe invitált meg a két 
csintalan unoka mellé — őrzőül.

Itt köszönöm meg nektek, Pali és Félix, hogy 
olyan vásott srácok voltatok. így jutottam én el 
hozzátok egy nyáron pár hétre és lettem egy egész 
életre szóló élménnyel gazdagabb. Különben azt hi
szem, őrzői feladatomnak kellő mértékben eleget is 
tettem, mert derék férfiakká, sőt tisztes család
apákká nevekedtetek azóta, ami a mellett bizonyít, 
miszerint sikerült benneteket megakadályoznom ab
ban, hogy a fonyódi szirtről legurítsátok egymást. 
Tanulgatnunk, ú. n. komoly dolgokkal is foglalkoz
nunk kellett volna, de ezt lehetőleg mindig más
napra halasztottuk. Az is feladatom volt, hogy 
ügyeljek reátok, ne menjetek túlságosan messze a 
mély vízbe. Ma bevallom nektek, ezt a rendelke
zést annál is komolyabban vettem, s szigorúan be- 
tarttattam veletek, mivel én akkor még nem tud
tam úszni . . . Bocsássák meg a szülők utólag ezt a 
kis svihákságnak is beillő leplezést, de nem kérdez
tek ki erre nézve, bevallásával viszont túl nagy 
tétet kockáztattam volna és végül — baj úgysem 
lett belőle.

A Bálvány-utcai jelentkezés lefolyásáról külön
ben csak egy mozzanat maradt igazában emlékeze
tembe rögződve. Az egész tárgyalás alatt le nem 
tudtam venni szemem egy, a mesterről készült 
Rippl-arcképről, melynek felirata ez volt: „Pali 
bácsit — Pali bácsinak■“ Akkor nem tudtam meg
szabadulni e felirat, enyhén szólva, különösségének 
víziójától, pedig hol volt ez még a későbbi Ripplis 
képcímek mögött!, teszem azt, az a magányos I n 

terieur, melynek címe „Piacsek bácsi kiment a szo
bából“ . . .

Minden családi környezetnek megvannak íratlan 
törvényei, ahán^ház, annyi szokás alapon. így a 
Szinyei-család tízparancsolatának iegelseje ez volt, 
„művészetről pedig nem beszélünk“. Ezt Fonyódra 
érkezve azonnal tudomásul is vettem és egész ott- 
tartózkodásom idején, azt hiszem, pontosan be is 
tartottam. A második parancs arra vonatkozott, 
hogy a Mestert pedig a munkája helyén még távol
ról se zavarja senki. Tulajdon édes fiának is csak 
lopva sikerült itt-ott egy-egy orozva készült fel
vételt elsütni, mely a Mestert munka közben ábrá
zolta. Sokan csodálják még ma is, hogy Szinyei 
Merse Pál családtagjai oly aránylag kevés személyi 
dokumentációval tudnak szolgálni a Mestert ille
tően. Nos hát én ezt nem csodálom. Szinyei Merse 
Pál idehaza annakidején nagyon szomorú tapaszta
latokat tehetett, különösen a vidéki társadalom mű
vészi hozzáértése tekintetében; nagyon korán ta
pasztalhatta azt a különbséget, mely az éltető és 
szükséges érdeklődés, meg a bénító, bántó és frivol 
kíváncsiság között van. Tilalomfát állított hát a 
művészet és a mindennapi élet közé, aminek a csa
ládtagok és szűkebb környezet gyöngéd és jogos 
érdeklődése is áldozatul esett. Szinyei Merse Pál 
a művész, ha dolgozott, már lelki alkatánál fogva 
is annyira megkívánta a területenkívüliséget, hogy 
egész házkörnyéke ezt a tilalmat visszhangozta. Az 
ember ezt annyira magába szívta, a kérdés tabu
volta annyira szuggesztív volt, hogy még évek 
múltán is hatása alatt állott. Talán így történhetett, 
hogy a mai napig én sem beszéltem fonyódi nya
ramról senkinek sem.

Ha mégis olykor-olykor sikerült a Mestert szó
lásra bírni, az is, csak úgy este, a lámpa meghitt, 
családias fénykörében és akkor is csak valami ke
gyes, csalafinta léprecsalás, vagy valami leplezett 
provokáció formájában sikerülhetett. De ilyenkor 
is csak nagyon szűkszavú, tömör megnyilatkozások 
tőmondatai hangzottak el. Ugyanígy művészkörben, 
ha alkalmas beszédtárgy volt terítéken és megint 
csak valami kihívás szólaltatta őt meg. Ezek a tö
mör mondatok olyan súlyos monolit gránittöm
bökként álltak Szinyei egyéniségéből épült alapza
ton, hogy azt mondhatnám, egyenesen arra szület
tek, hogy szállóige formájában közkinccsé váljanak. 
Felesleges lenne idézni belőlük. Ismerjük valameny- 
nyit. Egytől-egyig művészet-pszichológiai telitalála
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tok. Ha az egyiket itt ma este mégis elismétlem, 
azt csakis azért teszem, mert nekem szólt, még ott 
Fonyódon. Mázolmányaim egyikét látva, Szinyei 
megjegyezte: „Fiatalember, ha fát fest, gondoljon 
mindig arra, hogy lombjain a madár átszállhat . . 
Már ezért az egy mondatért is érdemes volt Fo
nyódra mennem. Nem emlékszem, hogy Szinyeit 
egyszer is láttam volna munkája közben. Nem mer
tem volna megkockáztatni, hogy olyankor közelébe 
ólálkodjam. Ebben aztán igazán megértettem őt ér
zékenységével, végtére annyira már bennem is érvé
nyesült a kolléga. „Anch’io erő pittore.“

Közvetlenül a tópartján, saját utasításai szerint 
készült fabódé állt, melynek csak a tóra nyílott 
fekvő formátumú ablaka, ahonnan az embernek 
kényelmes kilátása lehetett a vízre, védelem alatt 
szélben, viharban, esőben, hőségben. Igazán cél
szerű építmény volt. A mester szeretettel és nagy 
hozzáértéssel foglalkozott ilyesmivel is. Amikor 
jernyei birtokrészét átvette, kúriáját teljesen a sa
ját tervrajza alapján építtette fel. „Terrasz“ című 
képéről ismerjük is a szép kúria egyik sarkát. A ké
pen szereplő fekvőszék Fonyódon is velünk volt. 
A házat övező pompás parkot is ő tervezte. Képei 
Örök emléket állítottak a szép kert egyes bokrai
nak, fáinak, útjainak. „Tuja“,, — „Szurokfenyő“, 
— „Reggel“, — „Parkban“ — csupa meghitt, ked
ves és csodált, személyes és szinte megszemélyesített 
ismerőseink a képeken keresztül. Jernyei napsuga
rak . . .

Azt hiszem, a fonyódi fabódéból a mester csak 
megfigyeléseit eszközölte, hiszen szín- és forma
memóriája köztudomásúan olyan éles volt, hogy 
benyomásait a közvetlen szemléléstől bízvást függet 
leníthette. (A Majális Münchenben, a Pacsirta Becs
ben készült.) örömmel vettem tudomásul, hogy ezt 
a fabódét később a telek tulajdonosa elkunyerálta 
Szinyeitől. Reméljük, kegyelettel meg is őrizte- 
Meg kell majd egyszer szereznünk! Hátha majdan 
a Szinyei Társaság abban a helyzetben lesz, hogy 
Fonyódon nyári festőtelepet létesít (érdemes lenne). 
Ez a fabódé lesz a telep szentélye.

Különben fültanúja vagyok annak, hogy Szinyei 
a Balatontól nem volt kimondottan elragad
tatva, pedig szép Szinyei-képek készültek róla. 
„Tehetségtelen víznek“ nevezte tréfásan. Ami a 
Badacsonyt (a hegyet) illeti, azt meg egyenesen gyű
lölte. Már csak azért is, mert mikor Pesten, Fo
nyódra készülődött, a pestiek folyton csak a Bada
csony szépségét hangoztatták előtte, és kíváncsiságát

valósággal felcsigázták. Felbőszült, mikor azt a 
valóságban meglátta. Formátlan koporsónak ta
lálta, mely kellemetlenül pöffeszkedik a túloldalon 
és behemód nagy tömegével aránytalankodik a za
lai part egyébként kellemes vonulatú összhangján- 
El is nevezte „nagy dögnek“, ami a formájában 
rejlő asszociáció folytán, úgy lehet, találó is. Sze
repe jóformán csak a házi meteorológiára szorítko
zott. Színeiből, tónusaiból, körvonalai élességi foká
ból igyekeztünk a napi időjárásra következtetni. 
„Eső lesz, pipál a nagy dög“, — brummolta olykor 
a mester, vagy „mehettek fürödni, az idő szép ma
rad, mert a „nagy dög“ „fátylat öltött“ — és olyan 
jó nagyot és szinyeiset tudott hozzá kacagni, 
hogy remegett belé a ház. Ettől mindnyájan jóked- 
vűek lettünk.

Még azzal is el szeretnék dicsekedni, hogy palet
táját is volt szerencsém látni. Felejthetetlen a be
nyomásom, mert a klasszikus színsorban lila is sze
repelt, mégpedig egy sötétebb és egy világosabb 
árnyalatú. A paletta közepe, a keverő felület min
dig kifogástalanul tiszta és tükörsima volt. Bekevert 
festék sohasem száradt rajta, erre kínos pontosság
gal ügyelt. Rózsi meséli, hogy már gyermekkorából 
emlékszik, micsoda kitüntetés volt számára, ha fes
tés után Apja megengedte neki, hogy a palettát 
tisztára törölje, vagy az ecseteket kimossa. Nem tu
dom elfelejteni, hogy ez mennyire imponált nekem 
és nem nyugodtam, míg magamnak is szokásommá 
nem vált a paletta tisztántartása. Mindig izgatott, 
hogy palettám közepe olyan szép zománcos politú
rozott legyen, mint ahogy a Szinyeién láttam ott 
Fonyódon.

Fonyód nagy élmény maradt életemben. Pedig 
miként láthatták, se kaland, se esemény nem kap
csolódik emlékéhez. De kapcsolódik ennél valami 
nagyobb, szebb és fontosabb, Szinyei Merse Pál, 
a mi nagy Mesterünk, a legnagyobb magyar festők 
egyikének személyes emlékezete. Festészete dicsősé
gének ápolása az ő nevéről nevezett társaság ke
gyes, fennkölt feladata. Hálásan köszönöm tagtár
saimnak a szerencsét, mely lehetővé tette számomra 
a mai estén, hogy Szinyei dicső művészeti és em
beri emlékezetének, immár pazar pompájú mozaik
jába, szerény emlékezésemmel nekem is szabad volt 
egy-két jelentéktelen kövecskét elhelyezni. Ügy ér
zem, mintha csak ma avattak volna a céh tagjává. 
Mint ilyen, csodálattal, tisztelettel és alázattal ürí
tem serlegünket.“
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BILDENDE KUNST BELLE ARTI
TIBERIUS GEREVICH: MICHAEL MUN

KÁCSY. Am 20. Februar dieses Jahres feierte das 
ungarische Kunstleben die hundertste Jahreswende 
der Geburt des grössten ungarischen Malers, Michael 
Munkácsy. Seine glänzende Laufbahn war reich an 
hervorragenden Schöpfungen und Welterfolgen. 
Der Meister leistete Hervorragendes in allen Kunst
gattungen der Malerei; weltberühmt sind seine gros
sen Kompositionen: ,,Im Armensünderhaus“, „Nächt
liche Ruhestörer“, „Charpiezupfen“, „Ecce Homo“, 
„Landnahme“, „Milton“, „Mozart“, „Christus vor 
Pilatus“, etc. In seinen Landschaften und Stilleben 
offenbart sich seine malerische Ausdruckskraft 
gleicherweise, wie im Bildnis des Kardinals Haynald, 
dem schönsten ungarischen Porträt.

STEPHAN GENTHON: MUNKÁCSY UND 
SZINYEI. Der Verfasser stellt eine Parallele zwi
schen Michael Munkácsy und Paul Szinyei Merse, 
den beiden grössten Meistern der neuen ungarischen 
Malerei auf, indem er eingehend ihre seelische Be 
schaffenheit und deren malerische Ausdrucksmerk
male analysiert. In der Kunst beider Meister wider
spiegelt sich je ein Abbild des eigenartigen ungari
schen Geistes; das hinreissende Temperament, die 
düstere Kraft und Dramatik Munkácsys bilden ebenso 
eine Prismenfläche der ungarischen Psyche, wie das 
harmonische, ruhige Seelenleben, die warmen Far
ben und der Optimismus Szinyeis.

ERVIN YBL: AUSSTELLUNG DER NEUEN 
UNGARISCHEN MALEREI UND BILD
HAUEREI IN DER SCHWEIZ. Der Verfasser 
weist auf die Richtlinien der Entwicklung der im 
19. Jahrhundert neuerwachten Kunst hin. Der füh
rende Meister des Nachkriegszeitalters ist Julius 
Rudnay, der getreu den Traditionen Munkácsys die 
Kunst des ungarischen nationalen Romantizismus zu 
neuem Leben erweckt; Joseph Koszta und Béla 
Iványi-Grünwald sind die Vertreter der gleichen 
Richtung. Auch die Kunst der unter französischem 
Einfluss stehenden Meister wie Joseph Rippl-Rónai, 
Stephan Csók und Johann Vaszary hat ein unver
kennbar ungarisches Gepräge. Joseph Egry und Ste
phan Szőnyi entfalten ihren Stil im Zeichen des Lu- 
minismus, Aurel Bernáth ragt durch seinen lyrischen 
Mystizismus, Wilhelm Aba-Novák durch seine glän
zende Charakterisierungsgabe und seine Epik her
vor. Ihnen schliessen sich die Meister der sog. römi
schen Schule an. Auch die modernen ungarischen 
Bildhauer, Franz Medgyessy, Paul Pátzay, Franz 
Sidló, stehen nicht hinter den Malern zurück; ihre 
Werke drücken getreu die ungarische Kunst
anschauung aus.

TIBERIO GEREVICH: MICHELE MUN
KÁCSY. Il 20 febbraio l’Ungheria celebro il cen- 
tennario della nascita dei suo piü grande pittore, 
Michele Munkácsy. Egli raggiunse gli splendidi 
trionfi della sua maturitä a Parigi. Il maestro eccelse 
in tutti i generi della pittura. Conosciuti per tutt’il 
mondo sono le sue grandi composizioni: „L’ultimo 
giorno del condannato“, „Vagabondi notturni“, 
„Sfilacciatrici Homo“, „Milton“, „Mozart“,
„Cristo davanti a Pilato“, ecc. Nei suoi paesaggi c 
nelle sue nature morte si manifesta la medesima forza 
d’espressione, come nell’effigie del Cardinale Hay
nald, il piü bel ritratto ungherese. Per la capacitá 
suggestiva é comparabile al Rembrandt, per i forti 
contrasti di luce ed ombra al Caravaggio, per la 
finezza coloristica al Giorgione, per forza creativa 
al Michelangelo. Munkácsy é degno d’esser nominato 
fra i maggiori pittori della storia d’arte universale.

STEFANO GENTHON: MUNKÁCSY E SZI
NYEI. L’Autore tira una parallela fra Michele Mun
kácsy e Paolo Szinyei Merse, i due sommi maestri 
della moderna pittura ungherese, analizzando mi- 
nutamente la loro disposizione d’animo ed i carat- 
teri espressivi d’arte che ne risultano. Nell’arte di 
ambidue i maestri si riflette l’impronta del partico- 
lare spirito ungherese; il temperamento fervido, la 
forza, il dramatismo del Munkácsy costituisce una 
faccetta dell’anima ungherese, mentre un’altra si 
riflette nell’armonica e calma disposizione, nei co
lori accesi e nell’ottimismo del Szinyei.

ERVINO YBL: L’ESPOSIZIONE DELLA 
NUOVA PITTURA E SCULTURA UNGHE
RESE IN ISVIZZERA. L’Autore traccia le linee 
direttive dello sviluppo dell’arte ungherese rinata 
nei secolo 19. Il pittore rappresentativo del dopo- 
guerra é Giulio Rudnay ehe, fedele alle tradizioni 
di Munkácsy, ridesta l’arte del romanticismo nazio- 
nale ungherese; Giuseppe Koszta e Béla Iványi- 
Grünwald seguono la medesima tendenza. Anche i 
maestri ehe studiarono a Parigi, quali Giuseppe 
Rippl-Rónai, Stefano Csók e Giovanni Vaszary rile- 
vano un evidente carattere ungherese. Lo stile di 
Giuseppe Egry e di Stefano Szőnyi si sviluppa nei 
segno del luminismo. Aurelio Bernáth acquista pro- 
minenza per il suo misticismo lirico, Guglielmo Aba- 
Novák per il suo brillante talento di caratteristica 
epica. Ad essi si uniscono i maestri della cosidetta 
scuola ungherese di Roma. Tra gli scultori moderni 
ungheresi,primeggiano, Francesco Medgyessy, Paolo 
Pátzay e Francesco Sidló; anche i loro lavori espri- 
mono il pretto carattere artistico ungherese.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Mariay Ödön dr. — 44.609. — Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. (F.: Thiering Richárd )
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MAGYARORSZÁGI SZENT MARGIT
ASSISIBEN

A z  assisi alsótemplom jobboldali kereszthajó
jának öt szentet ábrázoló, magasztos komoly- 
ságit félalakjai, a művészettörténészeknek nem 
is egyszer okoztak fejtörést. Vita támadt afelől: 
ki festette, ki és mikor festtette ezeket az álmo
dozó tekintetű szenteket és vájjon kiket ábrá
zolnak? Noha bennünket elsősorban most az ér
dekel, hogy kiket személyesítenek meg ezek az 
alakok, mégis nem csupán, mert érdekes az ösz- 
szes felmerült kérdések megoldása, de mert a 
szentek meghatározását is elősegíti a problémák 
tisztázása, ezzel is foglalkozunk. Hiteles kora
beli feljegyzéseink arravonatkozólag, hogy ki 
készítette ezt a freskót — nincs. De ha az Assisi
beli Szent Márton kápolna, vagy méginkább a 
pisai S. Caterina és Museo Civico sokalakos 
szárnyasoltára mesterének Simone Martinit fo
gadjuk el, úgy nem lehet kétségünk, hogy az öt 
félalakot is csak ez a kiváló sienai festő fest
hette. Az újabbkori műtörténészek közül Fea, 
Thode, Chledowski, Gosche, Rothes, Gnolli, 
Aldo de Rinaldis egybehangzóan Simone Mar
tini művének mondják (Aldo Rinaldis az ötö
dik alakot Simone Martini valamelyik se
gédje munkájának tulajdonítja). Vasari sze
rint Simone Martini csak elkezdte a fres
kót festeni és sógora, Memmi fejezte be. Le
het — mondja Kleinschmidt — hogy Vasárinak 
ez a megjegyzése egy másik freskóra vonatkozik, 
amely az öt alak közelében van és a Madonnát 
két szent társaságában ábrázolja. És valóban, ez 
utóbbi képen az alakok mintha nem olyan gyen
géd odaadással készültek volna, mint a bennün
ket érdeklő, öt szentet ábrázoló freskó. Venturi 
szerint ugyan Simone Martini közreműködésé
vel, de Donato, a festő bátyja festette őket. 
Marle, Venturi állítását félig-meddig kétkedve 
fogadja, de azért Simoné Martini segédszerzősé
gét megkérdőjelezi. Amint látjuk, a vélemények 
sokféleképen oszlanak meg, bár a műtörténészek 
valamennyien megegyeznek abban, hogy a képet 
többé-kevésbbé Simone Martini munkájának kell

tartanunk. Valóban, azt el kell ismernünk, hogy 
az ötödik alak — ez azonban alig észrevehető 
— nem annyira sugározza Simone Martini szel
lemét, mint a többi.

Az Assisi-beli Capella S. Martino freskói, 
amelyeket szintén a neves sienai mester festett, 
egyidőben nem voltak ennyire vitán felüli al
kotásai. Vasari például Puccio Capanna művé
nek tartotta. P. Angeli Buffalmacco, Roberto 
Papini Giotto szerzőségét hirdette. Száz évvel 
ezelőtt Fea a kápolna freskóiban Simone Mar
tini kezevonását ismerte fel s azóta alig akadt, 
aki kétségbe merte volna vonni állítását. 
Azt szokták mondani, hogy Simone Martininak 
ezen a csodálatos ciklikus művén az a hátránya, 
ami egyébként erénye is, vagyis a miniatúra-festő 
pontossága nyilvánul meg monumentális alko
tásán is. A finomságok festője ő, akit egy-egy 
apró részlet, ötvösmű, ruhadísz éppen úgy érde
kel, mint akár egy életnagyságú alak. Mennyi 
szeretettel készült például a szentek dicsfénye, 
amelyek mindegyikének más-más a dísze: egy
szer virágfüzér vagy tölgyfalevél, máskor a 
hold és nap ékeskedik benne. Az bizonyos, hogy 
Simone Martini művészetében nem kereshetjük 
a firenzei kortársak erejét, a drámai összponto
sítást s feszültséget. Izig-vérig sienai, aki nem 
vihart, sokkal inkább a tavasz illatát, vagy a 
csendes, édes áhítatot kívánja érzékeltetni.

Az Assisi-beli Capella St. Martino létrejötte 
sok mindenre rávilágít, ami bennünket érdekel
het, éppen ezért térünk ki röviden erre is. Egy 
időben úgy hitték, hogy talán Anjou Róbert meg
rendelésére készült, amire abból következtettek, 
mert a kápolna bejárati falán lévő nyolc élet
nagyságú szent között elhúnyt bátyját, toulouse-i 
Szent Lajost is ott Iájuk. Ez a feltevés nem volt 
alaptalan, légből kapott, hiszen a nápolyi király 
összeköttetésben állt Simone Martinival, sőt lo
vagi címmel is kitüntette. (Talán ezért festi meg 
a kápolna freskói között olyan ünnepélyesen, 
különös gonddal, szeretettel, Szent Márton lo-
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vaggá való ütésének ceremóniáját.) Simone Mar
tini a nápolyi király megrendelésére festette a 
nápolyi múzeumban őrzött, s a trónoló toulouse-i 
Szent Lajost ábrázoló képet, amelyen Róbert 
ott térdepel megdicsőült bátyja előtt.

Mások viszont azt hiszik, hogy a ferencrendi 
szerzetesből lett Gentile kardinális festtette ki a 
kápolnát, amelyet az ő hagyatékából építettek. 
Egyébként a bejárati fal felsőrészén őt is meg
találjuk a freskón ábrázolva, ahol csúcsíves bal
dachin alatt Szent Márton felé esdeklően kezét 
nyújtva, térdepel. A rövidnyakú, jóltáplált bí
boros arca egyéni; feltétlenül arra kell gondol
nunk, hogy ez a falkép arcmás és egy portré 
után készülhetett.

Gentile Partino da Montefiore a magyar tör
ténelemben is szerepet játszott. Ő volt V. Kele
men pápa követe a III. Endre halálát követő 
interregnum idején, aki Károly Róbert útját Ma
gyarországon egyengette. Ügyes, tapintatos, a 
helyzetet kitűnően felismerő diplomata volt a bí
boros, aki a magyar főurakat, közöttük még Csák 
Mátét is megnyerte az ügynek, úgyhogy 1308- 
ban a pápa jelöltjét, Róbert Károlyt az ország- 
gyűlés egyhangúan királlyá választotta. Gentile 
bíboros volt az, aki a királyt a pápa nevében 
méltóságában megerősítette. Gentile 1312-ben 
húnyta le szemét, de a kápolna kifestése csak 
1317 után történhetett és pedig azért, mert tou
louse-i Szent Lajost, akit itt Simone Martini ábrá
zolt, amint már említettük, ebben az évben ka
nonizálták. Ezek szerint tehát csak 1317 után 
festhették ki Szent Márton szentélyét.

Az öt félalakú szent szempontjából, a vita 
a keletkezés körül számunkra nem fontos. A mi 
szempontunkból mindegy, hogy 1333 —1339 kö
zött, vagy mint Kleinschmidt hiszi, 1322—1324 
között készült-e el.

Az öt szent alakját, valószínűleg azalatt az 
idő alatt festette Simone Martini, mialatt a ká
polna munkálataival volt elfoglalva. Ennél azon
ban jobban érdekel bennünket, hogy ki lehetett 
ennek a freskónak a megrendelője, mert amint 
ikonográfiailag feltehető, az öt alak közül 
négy, magyar szent. Érthető volna, ha Róbert 
nápolyi király rendeli, hiszen anyja magyar- 
országi Mária, V. István magyar király leánya. 
Azt is feltehetjük, hogy Gentile éppúgy megren
delője végrendeletileg, mint a kápolna képeinek, 
annál inkább, mert a nápolyi, illetve a magyar 
királyi családdal szoros összeköttetésben állt s 
ha már megrendelte tituláris templomának 
szentje, magyarországi, illetve a pannóniai Szent 
Márton élettörténetét, feltehető, hogy a többi

magyar vonatkozású szenteknek is hódolt. Le
véltári adatunk erről éppen úgy nincs s ez épp
úgy csak feltevés, mint ahogy esetleg az anya
királynő maga Magyarországi Mária, Sánta Ká
roly nápolyi király hitvese készítteti, vagy uno
kája Róbert Károly magyar király, akik ha ké
pet rendelnek templom számára, valószínűleg 
szent őseiket festetik meg. Nem tudjuk ki fest
tette a négy felsorolt közül a magyar glóriás 
szenteket, de bármelyikük bízta meg a művészt, 
egyaránt indokolva látjuk a magyar vonatko
zású kép keletkezését.

/ Az öt szent sorrendje, feltevésünk szerint, 
balról-jobbra haladva a falon: Szent Ferenc, tou
louse-i Szent Lajos, magyarországi Szent Margit, 
árpádházi Szent Erzsébet és Szent Imre. Egykor 
fekete felírással jelezte az ábrázoltakat a művész. 
Ma ez már lekopott s ezért vitás a szentek sora. 
Az első kettő ábrázolása senki előtt sem lehet 
kétséges. Szent Ferenc aszketikus arca, alakja 
közismert. Ezen a képen stigmáit mutatja. Tou- 
louse-i Szent Lajos franciskánus ruhában van, 
felette pluviálé, fején mitra, kezében pásztorbot. 
A többit azonban sokféleképen magyarázzák, 
így Szent Ferenc és toulouse-i Szent Lajos 
után: harmadiknak Szent Erzsébet, negyediknek 
Szent Klára és ötödiknek Szent Lajos francia ki
rály következnék. (Thode az utolsó alakot Szent 
Antalnak nézi.) Az életnagyságnál kisebb mé
retű alakok háttere szürke, párkány előtt állnak, 
egymástól vékony, cosmata-díszes csavart oszlo
pok választják el őket. Valamennyi fej mögött 
díszes, mintás arany nimbusz ékeskedik.

Voltakép a harmadik alak kilétét határozzák 
meg legtöbbször a legbizonytalanabbul a szer
zők. Akárhányan megkérdőjelezik, vagy ismeret
len szentnek mondják. Viszont az utána követ
kezőt S. Chiarának tartják majdnem minden 
esetben, holott ez ellen szól, hogy csak köpe
nye alól kitűnő ruhája ferencrendi, felsőruhája, 
.selyemfátyla nem az. Ki hiszi el, hogy a feren
cesek fő kolostorában a középkor végén lehet
séges volna clarisszát ábrázolni, nem a ferences 
nővérek ruhájában? Mozdulata is olyan jelleg
zetes, mintha éppen a szegények eledelét vinné 
köpenyében, amely — amint tudjuk — rózsává 
változott. (A rózsa-csodát már ismerték, illusz
trálása a nápolyi S. M. di Donna Regina Szent 
Erzsébet freskóin is előfordul.) Szent Klára ellen 
azonban a helytelen ruhaviselet mellett legjob
ban az bizonyít, hogy a szent feje felett egykor 
felerősített korona volt, amelynek nyomai még 
ma is pontosan láthatók. A korona nem illeti 
meg Szent Klárát, nem királyi házból szárma-
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SIMONE MARTINI: ÖT SZENT. (Freskó az assisi S. Francesco altemplomban.)

zott, már pedig az ikonográfiái jelekre gondosan 
vigyáztak a régiek. Szent Klárát a freskó kelet
kezésének idejében sokszor megtaláljuk már ké
peken s rendesen nem fiatalnak szokták ábrá
zolni (59 éves korában hunyt el, míg Szent 
Erzsébet 24 éves volt, amikor meghalt. Ezért 
ábrázolják a magyarországi szentet mindig fia
talnak). Szent Klárának ikonográfiái ismertetője, 
hogy egyik kezében cibóriumot tart; kereszttel, 
könyvvel is igen gyakran ábrázolják s szüzessé
gét rendesen liliommal jelzik. Maga Simone Mar
tini is, a Capella S. Martino bejárati falán, álló 
alakban, liliommal a kezében ábrázolta. Ez a S. 
Chiara sem ruházatában — mert szigorúan cla- 
risszaruhát hord —, sem arcában, sem ikono
gráfiái jelében nem hasonlít az öt félalak közötti 
negyedik alakra. Ebben a földöntúli átnemese
dett szentben, régen Szent Erzsébetet tisztelték 
Assisiben.

Ugyanez az ikonográfiái zavar mutatkozik 
az ötödik alakkal is. Simone mester a Szent 
Márton-kápolna bejárati falára festette Szent 
Lajos francia királyt is. Ott áll királyi fenségé
ben. Korona a fején, haja szőke, kezében jogar. 
A mögötte lévő fal az Anjou-liliommal díszes. A 
mi ötödik szentünk, akit Szent Imrének vélünk, 
sötétbarna ifjú, feje felett a korona nyomait, 
éppúgy, mint Szent Erzsébetnél, megtaláljuk, ke
zében liliomot tart. A liliom a szüzesség jele, 
ami nem lehet Szent Lajos király kezében, mert 
hiszen tudjuk, gyermekei is voltak. Az Anjou- 
címer virága, az Anjou-liliom, a Szent Lajos 
ábrázolásokon ruháján, vagy egyebütt, például a

koronáján, jogarán látható. Koronás, fiatal szent 
liliommal csak Szent Imre, a magyar ifjak tün
döklő példaképe lehet. Hogy miért ábrázolták? 
Erre célzást tettünk már. Ha a megrendelő 
Mária királynő (a legszorosabb kapcsolatban 
volt a ferencesekkel, ő maga is terciana és élete 
utolsó tíz évét clarissza-kolostorban töltötte), 
vagy fia, Róbert, nápolyi király, esetleg uno
kája, Róbert Károly magyar király, érthető, 
hogy családjuk szent tagjait akarják látni a szen
tély közelében. Ez teszi indokolttá, hogy a har
madik szentben Szent Margitot lássuk, aki egyéb
ként magyar Mária nápolyi királyné nénje volt. 
Szent Margit itt hercegi koronát visel a fején s 
világi ruhát hord. (Ebben az időben szerzetesi 
templomban más szerzet tagjait lehetőleg nem 
ábrázolták.) Szent Margit apja testvérére, tehát 
nénjére, Szent Erzsébetre, eszményére tekint s 
mint követendő példára, balkezével rá is mutat. 
Tudjuk, hogy a szent királylány, noha domini- 
kána, éppen nénje, Szent Erzsébet hatása alatt 
Szent Ferenc tanítását, mint életeszményt, kö
vette. Még a fekete fátyolt is, a Nagyboldogasz 
szony szigetének templomában Assisinek leánya, 
Szent Erzsébet oltáránál nyeri el. Szegénység 
iránti vonzalma, alázatossága Szent Erzsébettől 
ered. Éppen a szentferenci szeretet emeli fel őt a 
hit legmagasabb régiójába. Már Ransanus püs
pök is — aki Mátyás király idejében járt ná 
lünk s különös tisztelője volt a szűz királylány
nak, akinek életét kutatja — felfedezi Margit
nak a ferencesek felé való vonzalmát. De leg
régibb életírója is megemlíti: „Dy war liphaberm
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des armutz.“ Szent Ferenc gondolata él, virágzik 
Soror Margit korában. A Poverello 1226-ban hal 
meg, Szent Margit 1271-ben. A két dátum között 
nem múlt el egy félszázad. Ehhez járul, hogy a 
ferencesek éppen Szent Margit apja idejében 
nagy tekintélyre tesznek szert. Első provinciáli
suk, IV. Béla idején, János fráter, a francia 
király testvéröccse. IV. Béla elhalmozza kegyei
vel a rendet. Esztergomi székházukat újjáépíti, 
1248-ban Budán rendházat, templomot alapít. 
Assisiben — és ez a fontos a mi szempontunkból 
—- már IV. Béla, Szent Margit apja idejében 
mutatnak egy drágaköves aranykelyhet, mint a 
király ajándékát. Tehát a szentéletű királyleány 
iránt a ferencesek is érezhették tiszteletet. Egyéb
ként maga IV. Béla is harmadrendi. Udvari 
papja ferences. Ő maga s felesége is az eszter
gomi Szent Ferenc-templomba temetkeztek. Ne 
feledjük el azt sem, hogy a freskó keletkezése és 
Szent Margit halála között alig 50 év telt el. 
Legendája ehhez alakul, himnuszokat írnak róla 
s egyik-másik verses officina Simone mester előtt

is ismeretes lehetett, amelyből megtudta, hogy: 
,,Carne sub exili, coelesti nupta cubili.“ Igen, 
földi bilincstől távolállónak, metafizikai vágyak
kal eltelve ábrázolta őt a mester. Nemcsak 
legendája, de ikonográfiája is ez időtájt kelet
kezik. Nápolyban már odakerül a falra a S. 
Maria di Donna Reginában, ahol magyar Mária 
királyné megfesttette a magvaszakadt Árpádok 
megdicsőülését.

Az assisi alsótemplom öt szentjében úgy állítja 
elénk a festő az édes misztériumot sugárzókat, 
mint közvetítőket az ég és föld között. Földi a 
mosolyuk, de transcendentális a megjelenésük. 
Simoné Martini értett a varázslathoz: megbűvöl 
bennünket. Tudta a módját, hogy kényszerítsen 
arra, miszerint szívvel közeledjünk Szent Ferenc, 
toulouse-i Szent Lajos, Szent Margit, Szent Erzsé
bet, Szent Imre télé. De hiszen barátja, kortársa 
megmondotta: „Ma certo il mio Simon fu in 
Paradiso“. Igen, a sienai Simone Martini járt a 
Paradicsomban, onnan hozta az öt szent képét is.

J A J C Z A Y  J Á N O S

t
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SZENT MARGIE KÉPE AZ EGYKORI BERNI 
DOMINIKÁNUS TEMPLOMBAN

n  berni úgynevezett „Französische Kirche“- 
ben, melyet a dominikánusok 1269-ben történt 
megtelepedésük után építettek a hozzátartozó, 
de azóta elpusztult kolostorral együtt, a figyelmes 
látogatót érdekes meglepetés éri. Az egykori 
szerzetesi, most helvét hitvallású templom hajó
ját a középkor végén a szentélytől finom, kései 
gótikus árkáddal választották el. Ennek egyik 
belső falán egy nagyobb kompozícióban a most 
szentté avatott Árpádházi Boldog Margit képét 
pillanthatják meg. Az árkád alatt, annak köze
pén eredetileg Szűz Mária oltára állott, az árkád 
homlok- és oldalfalait pedig falképekkel díszí
tették. A mögötte lévő szentély kizárólag a do
minikánusok ájtatosságára szolgált.

Mindegyik falkép Mária dicsőségét zengi, a 
homlokfal közepén az Angyali Üdvözlet, a két 
alakot egymástól elválasztó, szokásos kettős 
kompozícióban, az árkád belső oldalán az oltár
tól jobbra és balra pedig Jesse, valamint 
Szent Domonkos fája. Szent Domonkos rendje 
különösképen szolgálja Mária tiszteletét. Jesse, 
illetőleg Szent Domonkos a két festmény alján 
fekszik, mellükből nő ki a terebélyes fa, amely
nek közepéről mindkét képen a Szűz Anya ra
gyog felénk a kis Jézussal. Körülötte az ősöknek, 
illetőleg 24 dominikánus szentnek mellképe éke
síti az ágakat. Mindegyik mellett írásos tekercs 
lobog, vonaljátékukon, az ágak leveleinek raj
zán nyugszik elsősorban a csúcsívbe szerkesztett 
falkép kései középkori, dekoratív hatása. Jólle
het a két festmény alul, a fekvő alaknál, még 
erezteti a teret, az ágaknál, már semleges háttér 
előtt a síkban terül szét, akár egy családfa. 
Valóban, Jesse fája — mint az szokásos — nem 
akar más lenni, mint Jézus emberi származásá
nak feltüntetése, Szent Domonkosé pedig a do
minikánus szerzet, illetőleg eszme kiterebélyese- 
désének ábrázolása.

A kései gótikus festő úgy szerkesztette az 
utóbbi képet, hogy Mária köré a fontosabb do
minikánus szentek kerüljenek. Köztük egy sorral

lejjebb látjuk fehér-fekete apácaruhában Boldog, 
immáron Szent Margitot, oldalán lobogó tekercs
esei, alatta pedig a hármas halmon nyugvó 
apostoli keresztes, arany királyi koronás magyar 
címert. A jobbjában tartott tekercsen, a rö
vidítéseket kiegészítve, a következő felírás ol
vasható: Beata  M a rg a re ta ,  regis H u n g á r iá é  
f i l ia  sanc t i ta te  et m iracu lis  consp icua . Dics
fénytől övezett fejét jobbra hajtva, balját szívéhez 
emelve, ájtatos kifejezéssel tekint reánk IV. Béla 
leánya, aki 1242-ben született és mint zárda
főnöknő halt meg 1271-ben. A balkéz egyúttal a 
felemelt fekete apácaköntöst is tartja. A képek 
a Jesse fáján alul látható jelzés szerint 1495-ben 
készültek -el és festőjük ugyanitt a fűvön talál
ható szegfű tanúsága szerint az ú. n. „Szekfűs 
Mester“ köréhez tartozott.

A falképre vonatkozó adatok választ adnak 
arra a kérdésre, hogy miként került a külföldön 
aránylag kevéssé ismert Árpádházi magyar szent 
arcképe a többi híres dominikánus mellé. Az ár
kádon az Angyali Üdvözlet alakjainak lábánál 
lévő címerek szerint a festményeket Säckelmeis
ter Anton Archer pénzügyigazgató és felesége, 
Margaretha Fränkli készíttette és így feltétlenül 
a dominikánus szentek között kellett az asz- 
szony patrónáját is keresni. így esett a válasz
tás a mi Boldog, most Szent Margitunkra.

A Szekfűs Mesterek rejtélyét a művészettörté
net minden kutatás ellenére mindmáig sem volt 
képes megoldani. Egy évvel ezelőtt, 1943-ban 
jelent meg P. Maurice Moullet értékes munkája: 
Les Maitres a l’Oeillet. Ebben a lelkiismeretes 
szerző kimutatja, hogy különösen a svájciak kö
zül 1500 körül egész csoport festő használta a 
szekfű jelet, köztük az a kiváló mester is, akitől 
a fribourgi Ferencesek templomának nagysza
bású szárnyasoltára származik. Az 1479— 1481- 
ből való kétszárnyú oltárkép bennünket magya
rokat ikonografiailag ismét közelebbről érdekel, 
mert jobboldali szárnya külső oldalán Magyar- 
országi Szent Erzsébet ünnepélyes alakja jelenik
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SZEKFÜS MESTER: SZENT DOMONKOS FÁJA. 
(A berni dominikánus templomban.)

meg. Árpádházi Szent Erzsébet tisztelete ná
lunk és külföldön egyaránt dívott, így gyakran 
találkozunk mindenfelé tiszteletére épült templo
mokkal, oltárokkal.

A fribourgi oltár festője kétségtelenül a leg
kiválóbb volt az összes Szekfűs Mesterek kö
zött. Stílusa felső rajnai, baseli eredetre vall, 
arra a városra, amelyben szerencsés földrajzi 
fekvésénél fogva a mindenfelől jövő nemzet
közi hatások — akárcsak ma — fölbukkantak. 
A fribourgi oltár mestere a különböző befolyá
sokat ösztönös tehetségével egységes stílussá ko
vácsolta. Egyaránt feldolgozta a flamand, 
burgundi, rajnai és sváb elemeket, sőt nagysza
bású stílusának formatisztaságában bizonyos déli 
hatások is jelentkeznek. Az oltárkép művészi ér
téke vetekszik Roger van der Weyden vagy 
Hugo van der Goes nagyméretű alkotásaival. 
Ezért az oltárért egyedül érdemes a rendkívüli 
festői Fribourgba ellátogatni. Az oltár belsején, 
a középen Krisztust a kereszten, Mária és

Szent János között, mellettük két-két ferenc- 
rendi szerzetest, a szárnyakon Jézus születését, 
a királyok imádását, a külsején pedig a középen 
az Angyali Üdvözletét, mellette balról Szent 
Klárát és jobbról Szent Erzsébetet láthatjuk 
életnagyságban.

A berni dominikánus templom hasonló jegyű 
mestere már nem ilyen kivételes tehetség. 
Stammler szerint lehetséges, hogy a berni Hein
rich Bichlerrel azonos. Szent Margitot is ábrá
zoló falképe bennünk magyarokban mégis önbe
csülést ébreszthet fel. Bizonyítja, hogy történe
tünkkel milyen szorosan bekapcsolódunk Európa 
múltjának szellemi kultúrájába. A berni falkép 
egyúttal az egyetemes katolikus egyházat is ér
dekelheti, mert egyik legújabb szentjének el
feledett, késő-középkori képét mutatja, társát 
már ismert művészi ábrázolásainak.

Y B L  E R V I N

I R O D A L O M :  Berner K u n std en k m äler  1906.  I II .  k ö 
te tében ] .  S t a m m l e r  c ikke. —  P .  M a u r i c e  M o u l l e t :  Les 
M aítres  ä l ’O eil le t .

SZEKFÜS MESTER: BOLDOG MARGIT KÉPE. 
(A berni dominikánus templomban. Részlet.)
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VITÉZ JÁNOS
ESZTERGOMI DOLGOZÓSZOBÁJA

A z  1934—38-ig folytatott ásatásokkal rész
ben föltárt esztergomi királyi várkastélyt 1256 
óta az esztergomi érsekek lakták, mégis egé
szen a török hódoltság idejéig királyinak hív
ták. Azért nevezzük mi is királyszobának azt 
a termet, amelynek falfestményeiről szólunk, 
bár azokat Vitéz János prímás Filippino Lippi 
egyik tanítványával készíttette, a szomszédos 
terem festményeivel és a nagy lovagterem király
portréival együtt.

A  terem 6 8 méteres négyszög öt ajtóval
és egy ablakkal. Oldalfalai a boltozat indulá
sáig 5 méter, a boltozat oromfalaival együtt 
7 méter magasak. Két süveges keresztboltozat 
fedte bordátlan élekkel. A két süveg közt a déli 
fal közepétől az északi fal közepéig félkörben 
haladó, erősen kiálló, hasábalakú heveder vo
nult.

Boltozata 1595-ben az ostrom alkalmával be
omlott s a falak egynek kivételével erősen 
megrongálódtak. A boltozatcikkelyek darabjai
ról megállapíthattuk, hogy a mennyezetet a hét 
bolygó képei díszítették. Legtöbb részlet ma
radt a Mars bolygóból, kevesebb a Saturnusból 
és Jupiterből. Mivel a boltozatnak összesen 
nyolc cikkelye volt, egyiken valami fóliratot 
vagy emblémát kell föltételeznünk. A neveder 
ívelt kőkockáin az állatkor csillagképei látha
tok a Vízöntőtől a Bak.g, vagyis a január csil
lagképétől a decemberéig.

Az északi falon 170 cm magas négy festett 
fülkében a sarkerények képei majdnem teljes 
épségben maradtak: az okosság, a mértékletes
ség, az erősség és az igazságosság képei 130 cm 
magasságban. Négy nő jelképezi a sarkerénye
ket. Az okosság ismertető jelei: könyv, tükör, 
kígyó és a kétarcúság, amely utóbbi olasz fes
tőknél még a XV. században fordul elő, a rene
szánsz fénykorában azonban már nem. A mér
tékletesség vizet önt a borba, az erősség buzo
gányt és kidöntött oszlopot tart, az igazságos
ság mérleget és kardot.

Az északi fallal szemben a déli falon ugyan
olyan elrendezésben szintén négy kcp keretei 
észlelhetők, de a képekre csak lehullott vakolat- 
darabok emlékeztetnek. A nyugati falon három 
képnek van helye. Kettőnek kontúrjai még föl- 
ismerhetők. A keleti fal később katonai okok
ból vastagabbt a épült. Rajta semmi képe> 
nyom, de a hely az ismert méretek szerint há 
rom képnek elegendő. Mivel az oldalfalak már 
sehol sem emelkednek az. eredeti magasságig, 
nem állapítható meg, vájjon a kettős boltozat 
hat oromfalán is voltak-e képek. Valószínű 
azonban, hogy az oromfalak is figurális díszt, 
legalább is köralakú medaillonokban meilképe- 
ket viseltek.

Kérdés, milyen gondolat sugallta a terem dí
szítésénél a képsorozatot és mennyiben lehet a 
hiányzó képekre az ikonográfia alapján követ
keztetni.

A keresztény művészet az üldözések korának 
sajátos jelképessége után leginkább az ó- és új- 
testamentumi üdvtörténet! eseményeket hasz
nálta s azokat valláserkolcsi tanító céllal úgy 
válogatta ki, hogy az ótestamentumi jelenetek 
az újtestamentumiak előképéül, az utóbbiak pe
dig az előbbiek beteljesedéseül jelentkezzenek. 
Ez a C o n c o rd ia  V e te r is  e t N o v i  T e s ta m e n ti a 
B ib lia  p a u p e r u m  sorozatát eredményezte, amely 
az egész keresztény tant kifejti és a középkori 
népnek nemcsak a templomok falain nyújtotta 
a keresztény tanítást, hanem illusztrált köny
vek alakjában a prédikátoroknak is forrásmun
kául szolgált. De már a Karoling-korban kez
dődik a biblikus tárgyakon kívül természeti ké
pek vagy szemléleti fogalmak képeinek elegyí
tése jelképes alapon tanító célzattal. így korán 
bevonultak a keresztény művészet motívumai 
közé az antik kalendáriumokból ismert időjelző 
képek, a nap és a hold, az év, évszakok, hóna
pok és napok képei a hellén és római megfogal
mazás szerint. Az ekliptika fix csillagainak, 
vagy a ptolemeuszi rendszer szerint a hét boly
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remtő akaratából következtette s Isten angya
lait sejtette az égitestek mozgató szellemeinek, 
így Dante a Napba helyezi az Okosság, a 
Marsba az Erősség, a Jupiterbe az igazságos
ság, a Saturnusba a Mértékletesség, a fix csil
lagokba a Hit, Remény és Szeretet angyalait.

A középkori ember hitből élt, az isteni ki- 
nvilatkoztatásból merített tudást becsülte, az 
isteni parancsoknak megfelelő és a kegyelemmel 
megnemesített erkölcsöt értékelte. De teljes mér
tékben elismerte az emberi észnek erejét és a 
műveltség fontosságát a kinyilatkoztatás át-

deteit, a kegyelmet közvetítő szentségeket, a 
kegyelmet magát a Szentlélek hét ajándékában.

A mindent rendszeresítő és bizonyos szent 
számokat szerető középkori iskolai bölcselet 
mindazokat a fogalmakat rendszerbe szedte, 
amelyek a keresztény művészet tárgyául is szol
gáltak s megteremtette azt a nagy világszernié- 
letet, amelyet irodalmilag teljes egészében meg
találunk Dante halhatatlan Divina Comme- 
diájában, többé-kevésbbé teljes megfogalmazás
ban a művészet monumentális emlékein, templo
mok, kolostorok, főpapi paloták, városházak

gónak képei természetesen nem mitológiai érte
lemben magyarázandók, hanem mint az egész 
üdvtörténetet újraélő liturgiái esztendőnek, hó
napnak vagy napnak jelei. Nem hiányzott a 
középkorban az a hit, hogy az égitesteknek az 
emberre bizonyos hatásuk van s ez a hit tette 
asztronómiájukat inkább asztrológiává. Azon
ban ez a hit a hatást nem pogány módra bizo
nyos démonoknak tulajdonította, hanem a Te-

értése céljából, a természetes erényeket a ter
mészetfölötti erények megszerzése útján. Azért 
tanító képsorozatába fölvette a bölcselet összes 
ágainak, már a hellének és rómaiak által rend
szeresített hét szabad művészetnek, mint a hitre 
előkészítő tudományoknak képeit, az arisztote- 
leszi sarkerényeknek az isteni erényekkel kiegé
szített sorozatát, ezeknek ellentéteit a bűnöket, 
az Isten parancsolatait, az irgalmasság cseleke-
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és világi középületek falain. A sorozat gon
dolatmenete a következő: Az ember a bűnbe
esés óta a természeti törvények keménysége, a 
necessitas p h y s ic a  alatt áll, amelyet a kérlelhe
tetlen idő és az égitestek jelképeznek; Lucifer 
az őscsábító, a bűnökkel Istentől eltávolítani 
akarja (hét főbűn), de az ember a természetes 
ész világánál (a filozófia, a hét szabad művé
szet) rátalál sok igazságra, művességre és mű-

&

JUPITER BOLYGÓ. XV. SZÁZADI OLASZ MESTER MÜVE. 
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vészeire, erkölcsi törvényre, mégis az isteni ki
nyilatkoztatás (Ó- és Üjtestamentum) fedi fel 
a teljes igazságot, amelyet az isteni tekintélyen 
alapuló hittel szerzünk és az isteni kegyelem 
segítségével követünk (a hét erény, a Szentlélek 
hét ajándéka, a hét szentség) és így eljutunk 
örök rendeltetésünkhöz, az Istenhez az égites
tek nagy világa fölött s mennyországba, ahol 
a teljes Szentháromság szeretettel mozgatja a 
nagy mindenséget.

A leggazdagabb sorozatban fejezte ki a mű
vészet ezt a gondolatmenetet a firenzei székes- 
egyház campaniléjén domborművekkel, amelye
ket eszmeileg talán még Giotto tervezett, de 
Andrea Pisano és Luca della Robbia kivitelez
tek; azután a velencei dogepalota oszlopfejein,

a perugiai városház nagytermében. De a leg
szellemesebb és legegységesebb kompozícióban 
találjuk azt a firenzei Santa Maria Novella 
spanyol kápolnájában, ahol Andrea da Firenze 
a középkori művészet természeti és etikai jel
képeinek fölhasználásával Szent Tamásnak dia
dalát festette meg. Középen Szent Tamás trón
széken ül. Székének magas támláján a Sapien
tia jelképe, a trón fölött az erényeket ábrázoló 
hét angyal lebeg; legmagasabban a szeretet, 
alatta a hit és a remény, ezek alatt az okos
ság, mértékletesség, erősség és igazságosság. 
A tróntól két oldalt ülnek a kinyilatkoztatás 
képviselői: a négy evangélista, Mózes és Szent 
Pál, Ézsaiás és Dávid, Salamon és Jób. Szent 
Tamás lábai alatt a legyőzött eretnekek: Aver- 
roes, Arius. Az alsó térben tizennégyiiléses gó
tikus kóruspadot látunk. A padokban jobbról 
a hét szabad művészet, balról a Szentírás né
gyes értelmének, a fizikának, az egyházi és vi
lági jognak allegóriái ülnek. A padok támlájá
nak háromszögű baldachinjaiban jobbról a 
bolygók, balról a Szentlélek hét ajándéka apró 
mellképekben. Az ülések előtt vonuló lócán 
ülnek a hét szabad művészet, a Szentírásmagya- 
rázat, a fizika, az egyházjog és a világi jog leg
kiválóbb történeti képviselői.

Ugyanezt a témát más fogalmazásban megfes
tette Traini, Orcagna, Benozzo Gozzoli, Fi
lippo és Filippino Lippi. Rafaelnek a Camera 
della Segnatura és Michelangelónak a Capella 
Sistina díszítésénél mintaképül szolgáltak ezek 
az ábrázolások.

A quattrocento nagy humanistái fejtették ki 
irodalmilag a humanista műveltség és a theo
logia összhangját. Tőlük vette a művészet ennek 
a harmóniának a gondolatát és kifejezte azt a 
legnagyszerűbb alkotásaiban. Gondoljunk csak 
Rafael halhatatlan műveire — a filozófiát 
(athéni iskola) és a theológiát (disputa) ábrá
zoló képeire, amelyek örök tanúi annak, meny
nyire emeli a művészet értékét minden egyéb 
szempont mellett a kifejezett gondolat mély
sége.

Vitéz János, a humanista és asztrológus prí
más előtt az ő dolgozószobája díszítésénél szin
tén ez a harmónia lebegett és kifejezte azt a 
gondolatot, hogy a theológia szolgálatába fo
gadja a p h ilo so p h ia  p ra c tic a  és th eo re tica  egész 
fegyvertárát.

Miután a témát ismerjük, megkísérelhetjük az 
esztergomi királyszoba festménysorozatának ki
egészítését. Biztosan tudjuk a mennyezetről
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lehullott darabokból, hogy a boltozat hét cik
kelyén a planéták a hét napjainak jelképei vol
tak, mint diadalszekéren álló hellén istenek 
vagy istennők. A Luna szekerét tehenek, a 
Mercurét kakasok, a Vénusét galambok, a Sóiét 
lovak, Marsét oroszlánok, Jupiterét sasok, Sa- 
turnusét sárkányok vontatták. Az északi oldal
falon alul az okosság, a mértékletesség, az erős
ség és az igazságosság képei most is láthatók. 
Mellettük a nyugati falon a hit, remény és sze
retet képei voltak, a déli falon a sarkerények
kel szemben az aritmetika, a geometria, a mu
sica és az astronomia, a keleti falon az isteni 
erényekkel szemben a grammatika, a dialek
tika, a retorika. Az oromfalakon a legnagyobb 
valószínűség szerint a Szentlélek hét ajándéka 
és a hét szentség kisebb méretű képeit kell sej
tenünk.

Ebben a szobában elmélkedett a nagy prí
más, a keresztény humanista gondolkodás egyik

legnagyobb magyar képviselője élete alkonyán, 
amikor mindenkitől elhagyatva, mint valami
kor Dante Alighieri, baljóslatú csillagok alatt 
a tisztulás és lelki fölemelkedés útját kereste a 
C o n s o la tio  p h ilo so p h ia e  — a vigasztaló bölcse
let kalauzolása mellett a bűnök fertőjéből az 
erényekhez, majd az isteni kinyilatkoztatás irá
nyítása mellett és az isteni kegyelmek támoga
tásával egészen a mennyei paradicsomig — a 
Nap szférájába, ahol az egyháztanítók, a Mars 
szférájába, ahol a hősök, a Jupiter szférájába, 
ahol az igazságosak, a Saturnus szférájába, 
ahol az aszkéták laknak, a fix csillagok egébe, 
ahol a hit, remény és szeretet uralkodnak, a 
kristályégbe az angyalok kilenc karához, az 
empyreumba, ahol a teljes Szentháromság tró
nol.

Ez a szoba a XV. századvégi magyar művelt
ség magas fokáról, a magyar humanizmus igaz 
keresztény gondolkodásáról tanúskodik.

L É P Ő I D  A N T A L
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SZÉKELY TEMPLOMERŐDÖK

székelység élete csupa küzdelem. A keleti 
végeken áll őrt magas hegyek között. Fel kell 
vennie a harcot az időjárással, a nehezen igába 
hajtható természettel és a komor szarosokon, 
mély völgyeken mindenfelől újra meg újra rá
törő ellenséggel. Az állandó éber készenlétről 
soha nem feledkezhetik meg. Minden perce fe
szült figyelmet és gyors, határozott cselekvést 
követel. Ez a szüntelenül vigyázó, harcos szel
lem nemcsak egyéniségében, hanem alkotásaiban 
is visszatükröződik. Amint a közös székely ha
zát is sziklagyűrűként veszi körül a meredek 
bércek erdős koszorúja, úgy zárják magukba a 
várfalak erős öleléssel a szűkebb otthont, a falu 
szívét: a templomot. Néhol a házak közé be
ékelve, azokkal egy szinten veti meg lábát az 
egyház hófehér teste. Mellette szökken a ma
gasba az izmos torony, melynek ablakaiból őrök 
kutató tekintete vizsgálta közel és távol min
den mozdulatát. Az épület körül bástyákkal 
megtűzdelt vastag falak futnak. Máshol a 
templom a várral együtt a dombtetőt koronázza 
s úgy vigyáz az alatta hullámzó életre. Festői 
és mégis egyszerű megjelenése állandó figyel
meztetés Istenre, hazára és otthonra. Benne a 
vidék történelme és művészete fonódik szilárd 
egységgé. Hozzá e két úton juthatunk el. A ma
gyar múlt élete és a magyar ember alkotóereje 
az a két varázsige, mely szólásra bírhatja a régi 
köveket.

A Székelyföld templomerődjeinek földrajzi 
elhelyezkedéséből két megfigyelést rögzíthetünk 
le. Az egyik az, hogy a völgyek és medencék 
bejáratánál épültek legerősebben és legnagyobb 
számmal. A túlnyomóan Havasalföld felől, te
hát délről jövő ellenséges támadások a szoroso
kon át előbb a szász területeket özönlötték el, 
majd a Barcaságból Háromszék, Brassó felé nyi
tott medencéjébe nyomultak vagy Szeben irá
nyából a Küküllő és Maros völgyén át Udvar
hely, Maros és Aranyosszéket fenyegették. A be
törések útvonalát a szász és székely erőd
templomok szemléltetően mutatják. Jellemző, 
hogy a leginkább veszélyeztetett Háromszékben

emelkedik a legtöbb (14) erődtemplom s ezek 
közül hétnek várfalát hatalmas bástyák szakít
ják meg. A bástyás megoldás a többi székekben 
csak Derzsen, Homoródszentmártonban, Csík- 
szentmihályon és a két városi erődtemplomban: 
Székelyudvarhelyt és Marosvásárhelyt fordul 
elő. A földrajzi elhelyezkedés második jellegze
tessége az, hogy a székely vártemplomok a sűrű 
szász erődrendszernek szerves folytatásai, azt 
félköralakban fogják körül. A két határszéli né
pet a közös veszedelem lényegileg egyforma 
magatartásra kényszerítette.

A vártemplomok kialakulásának két döntő 
fontosságú időpontja a Hunyadiak és Jagellók 
kora, valamint a XVII. század első évtizedei. 
Az 1400-as és 1500-as években főleg a törökök 
és szövetségeseik támadása tette bizonytalanná 
az életet. A külső betörésekhez Mihály vajda, 
Básta és az utolsó Báthoryak idején a belső küz
delmek és pusztítások járultak. Ekkor ízlelte 
meg Erdély először azokat a csapásokat, melyek 
az Alföldet és Dunántúlt már két-három nem
zedékkel azelőtt sújtották. Ennek megfelelően 
tehát az erődítések részben a XV. század máso
dik felére, részben a XVII. sz. elejére esnek.

A későgótika e fajta tevékenységére egyet
len adatunk az udvarhelyi Domonkos-templo
mot körülfogó négyszögű várra vonatkozik. Ezt 
Báthory István erdélyi vajda éppen a székelyek 
fékentartására emelte. E tény ellen tiltakozik a 
hét székely szék II. Ulászlóhoz 1493-ban inté
zett folyamodványában. János Zsigmond az ud
varhelyi várat ismét megerősíti 1562-ben. Nagy 
Szabó Ferenc krónikájában olvashatjuk: „A Ba
rátok klastromából csináltatának egy várat, kit 
nevezének Székelytámada várának“. Orbán Ba
lázs Marosvásárhely hajdani ferences templomá
nak első erődítését is Báthorynak tulajdonítja, 
erre azonban határozott adat nem áll rendelke
zésünkre. Annál gyakrabban találunk útbaiga
zítást a XVII. század folyamán az egyházak 
megerősítésére és hadi szereplésére az írott for
rások és az épületeken látható feliratok vallo
másában. Az 1601-ben feldúlt marosvásárhelyi
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templomot már a következő esztendőben kezd
ték erődíteni Borsos Tamás vezetésével. Noha 
kővár építésére csak 1614-ben nyert engedélyt a 
város Bethlen Gábortól, a kapubástya 1613-as 
évszáma bizonyítja, hogy a munkálatok akkor 
már meglehetősen előrehaladtak. Befejezésük a 
század közepére esik. A helyreállításhoz fel
használták a leégett marosszentkirályi pálos ko
lostor romjainak köveit. Fuchs Márk írja kró
nikájában, hogy a Báthory Gábor ellen fellázadt 
Weiss Mihály brassói bíró seregei 1612 őszén 
előbb az uzoni, majd az illyefalvi kastélyt ve
szik be ostrommal. Ugyanekkor Bölönt is szo
rongatják. I. Rákóczi György a homoródszent- 
mártoniaknak 1636-ban kiállított oklevele el
mondja, hogy mialatt a község férfiai 1613-ban 
Báthory Gábort a török ellen segítették, a tatá
rok elpusztították a falut, mivel annak nem 
volt megerősített helye. Bethlen Gábor sóado
mánya azonban lehetővé tette, hogy a templom 
köré kőfalakat és bástyákat emeljenek. Rákóczi 
ezek után megengedi, hogy e vár felett egy ran
gosabb és öt gyalog székely őrködjék. A vár
falvi templom tornyának felirata elárulja, hogy 
azt ugyancsak 1613-ban állította helyre Ara- 
nyosrákosi Péter kőfaragó. A bölöni vártemplom 
falán ezt olvashatjuk: ,,Az erősség és az igen 
szilárd torony az Ür nevében a bölöni lakos
ság munkájából épült az Ür 1617. esztendejé
ben“. Az altorjai templom kastélyának romjai 
között Orbán Balázs még látta az egyik ajtó
szemöldök 1623-as évszámát. Az agyagfalvi 
kaputornyon 1628-as évszám áll. írott forrás 
szól az 1631-ben építendő, de azóta elpusztult 
kénosi kastélyról. II. Rákóczi György szeren
csétlen kimenetelű lengyelországi hadjárata után 
Erdélyre zúdultak a tatárok. 1658 és 1661 kö
zött dúlták fel a sepsiszentgyörgyi, árkosi, ke- 
beleszentiváni, illyefalvi, várfalvi, homoród- 
szentmártoni vártemplomokat. Az alsócserná- 
toni kastély ekkor a régi anyakönyv szavai sze
rint „Isten csodálatos kegyelméből“ megmaradt. 
1661-ben a derzsiek is felkészültek a védelemre 
s a fejedelemtől néhány őrt kérnek. Tatárvész
ről emlékezik meg a kövendi egyház anya
könyve. A pusztítások ismét serkentették az 
építő tevékenységet. A csíkszentgyörgyi temp
lom kőkerítésén 1673, a bágyoni torony déli ol
dalán 1677 évszámok jelzik az építkezések ide
jét. 1675-ben olvasunk a dálnoki kastélyról. 
Thököly Imre török segítséggel végrehajtott 
1690-i támadása ismét próbára teszi a vár
templomokat. Ekkor készültek a bölöni rend-

CSÍKRÁKOS. TEMPLOM.

szabályok, melyeket a két kapitány és a hét 
hadnagy írt alá. A szabályzat pontjai részle
tesen foglalkoznak a várbeliek magatartásával 
és szigorú megtorlásokkal biztosítják a falakon 
belül folyó élet fegyelmét. A tiszteknek min
denki feltétlen engedelmességgel tartozik, nap 
lemente után mindenki kijelölt helyén köteles 
tartózkodni, este a várat csak a tisztek tudtá
val szabad elhagyni. A várban történt minden
féle rendbontást szigorúan megbüntetik. Ez a 
szabályzat is bizonyítja, hogy a vártemplom 
valóban komoly hadi hivatást töltött be.

A kuruc háborúk után az erődített egyházak 
gyakorlati jelentősége csakúgy megszűnik, mint 
a váraké. Adataink ettől kezdve egyházi vonat
kozásúnk s főleg a vizsgálati jegyzőkönyvek
ben bukkannak fel gyakran. így értesülünk pl. 
a nagyajtai unitáriusok és reformátusok vitájá
ról, melynek eredményeképen 1732-ben meg
állapodnak, hogy a templom az unitáriusoké 
marad, a körülötte emelkedő négy bástyával el
látott vár viszont a község tulajdona lesz. Az 
unitárius templomkastélyokról legrészletesebben 
az 1789-i vizitációs jegyzőkönyv szól. Ezek kö
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zül ötnek leírását teljes egészében közölte Kele
men Lajos, aki a korábbi idevágó anyagot is 
közzétette. Székelyföld összes vártemplomainak 
utolsó alapos ismertetése Orbán Balázsnak 1868 
és 1871 között megjelent, hatalmas ötkötetes 
művében található. Az ő megfigyeléseinek és 
leírásainak értékét növeli, hogy azóta már sok 
minden tönkrement, amit ő még látott.

Maguk a templomok rendesen régebbiek az 
őket körülvevő erődítéseknél. Egyedül az a tény,

VÁRFALVA. UNITÁRIUS TEMPLOM.

hogy a szóban forgó községeknek szinte fele 
mint plébánia szerepel a pápai tizedjegyzékben, 
bizonyítja, hogy egyházaik jó része az 1330-as 
években már fennállt. A XV. században ada
taink megsokasodnak az írott forrásokban csak
úgy, mint magukon a műemlékeken. 1400-ban 
a pápa a marosvásárhelyi Ferences-templom 
Mária oltára számára búcsút engedélyez. A der- 
zsi Szent László-freskón 1419-es évszám olvas
ható. 1433-ban a csíkrákosi Szent György, 
1443-ban az illyefalvi Szent Illés tiszteletére 
szentelt templomról hallunk. Minden valószínű
ség szerint 1444-es évszám volt bevésve a karc
falvi, akkor nagyboldogasszonyfalvi templom 
1796-i átépítésekor előkerült, de akkor befala

zott küszöbkövére. 1445-ös évszám és Joannes 
Hunyadi név van bekarcolva a marosvásárhelyi 
vártemplom tornyának északi falának vakola
tába. A csíkrákosi és csíkszentmihályi szentély 
boltzáró, illetve gyámkövén János erdélyi vajda 
címere, Szentgyörgy és Bazin grófja e tisztsé
gének 1457 és x467  közt letelt tízévnyi időtar
tamara utalnak. A nyárádszentlászlói falfestmé
nyek az 1496. és 1497. évszámokat őrizték meg. 
Zabya Péter 1507-ben festette ki a csíkrákosi 
templom tornyát, ö t  évvel később említik Bö- 
lön Szent Katalin-templomát.

A felsorolt adatok adják meg azt a történelmi 
környezetet, melyben a vártemplomok művészi 
fejlődése végbement. A források megállapításait 
megerősíti és azok hézagait szerencsésen kiegé
szíti a műemlékek formai vizsgálata. Altorján, 
Berekeresztúron, Csíkrákoson és Delnén, Oklán- 
don, Várfalván számos ma is meglévő román
kori részlet (alapfalak, félköríves bejárat és ab
lak) világosan igazolja, hogy az illető templom 
első alakjában még az Árpádkorba nyú
lik vissza. A lebontott homoródszentmártoni 
templom déli és nyugati bejárata félköríves volt, 
az ugyancsak teljesen átépített árkosi egyház 
hajójához félköríves szentély csatlakozott. Szer
kezetük után ítélve, átmeneti formát mutatnak 
s így legkésőbben a XIV. század elejéről szár
maznak a nyárádszentlászlói és gyulakutai 
templomok. Az említett egyházak túlnyomó 
része eredetileg csak szentélyből és hajóból állt. 
Torony rendszerint csak a XV. században 
épült. Hadi rendeltetését bizonyítja az a 
tény, hogy míg a XV. században a Mező
ségen és az ahhoz kapcsolódó vidékeken falusi 
egyházaink túlnyomóan toronytalanok, ugyan
akkor a szomszédos szászsággal együtt veszé
lyeztetett székely vidékeken a kéttagozatú mező
ségi elrendezéssel szemben a háromtagozatú, tor
nyos elrendezés vált általánossá. Sőt még a Szé
kelyföldön is különbséget kell tennünk a keleti 
és nyugati székek között. A csíki és háromszéki 
medencékben szinte minden jelentősebb falusi 
egyház gótikus toronnyal rendelkezik. Udvar
hely-, Maros- és Aranyosszék földjén viszont a 
tornyos és toronynélküli megoldás megoszlik és 
így e székek átmeneti területek. E körülmény 
magyarázata nemcsak művészi tényezőkben rej
lik, hanem abban is, hogy a török és moldvai 
támadások elsősorban a két nyílt keleti meden
cét fenyegették és a zegzugos völgyekkel átszab
dalt, messzebb fekvő nyugati székekig már rit
kábban jutottak el.
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A székely tornyok mindegyike vastagfalú, 
hatalmas építmény, mely méreteivel is uralko
dik a templomon. Alsó emeleteit keskeny rés
ablakok törik át, csak legfelül lazul fel négy 
széles gótikus ablakban a síma felület. Ennek a 
formának ma is ismeretes, legnagyobbszabású 
megfogalmazása az 1445 körül épült ma
rosvásárhelyi volt Ferences-templom tornya. 
Talán nem tévedek, ha felteszem, hogy a vásár
helyi torony lehetett mintája Székelyföld ha
sonló templomtornyainak. A legszebb példákat 
Csík mutatja, ahol valószínűleg a Hunyadi Já
nostól is bőkezűen támogatott, ma már el
pusztult csíksomlyói Ferences-kolostor építkezé
sei is hatással lehettek. A lenyűgöző szépségű 
szárhegyi és szentmiklósi, a dacos erejű rákosi, 
a karcsú szentmihályi és az egyszerűségében is 
megkapó delnei tornyok mutatják a megoldá
sok gazdag változatait. Szerkezetük és felépíté
sük kétségtelenül hadi rendeltetésre vall. Alul 
lőrések fenyegetnek, legfelül pedig a hatalmas 
ablakokon át messze ellát az őrök éber tekin
tete. Ugyanez a toronytípus, bár nem ilyen egy
öntetűen, bukkan fel az egész Székelyföldön 
(Altorja, Kézdiszentlélek, Berekeresztúr, Gyula- 
kuta, Felsőboldogasszonyfalva, Nagygalamb- 
falva). Az eddig említett falusi egyházak tor
nyai mind a nyugati homlokzathoz forranak. 
Ezáltal a templom szerves részeivé válnak, an
nak művészi megjelenését meghatározzák. A to
rony emelésével egyidejűleg rendesen az egész 
templomot is átépítették. A hajóhoz ekkor kap
csolódik a fínomhatású, boltozatos, sokszögzá- 
ródású szentély, a falakat kőrácsos ablakokkal 
törik át, új csúcsíves vagy gyámos bejáratok 
nyílnak, a boltozat nyomán kint megjelennek 
az egy- vagy többosztatú kőlábak: a templom 
teljesen egységes gótikus képet nyer. Kivétel- 
számba megy Nyárádszentlászló temploma, ahol 
a régi átmeneti korú egyház érintetlenül maradt. 
A zömök tornyot 1496—1497 táján a sekrestye 
északi falához építették. Védelmi célját elárulja, 
hogy emeletére nincs feljáró, hanem az ott nyíló 
csúcsíves ajtóhoz elmozdítható lépcső vezetett.

Az eddigiek alapján megállapítható, hogy 
— amint a várak is a toronyból fejlődtek ki — 
a templomerődítés alapja és első megnyilvánu
lása szintén a torony. Ennek szilárdan megépí
tett teste mellett a cintermet körülölelő, lőrések- 
kel is ellátott alacsonyabb fal csak a XVII. szá
zadban keletkezik, de jelentősége a torony mel
lett alárendelt marad. Csíkban Karcfalvától és 
Szentmihálytól eltekintve, nem is építenek igazi 
várfalakat, a templomerődítések első, kiforrott

k é z d i s z e n t l é l e k . t e m p l o m e r ő d .

formája: a kerített, tornyos megoldás tehát leg
tisztábban itt maradt fenn. Ugyancsak a torony 
jelenti az igazi védelmet Nyárádszentlászlón, 
Felsőboldogasszonyf alván, Nagygalambf alván, 
Gyulakután és valószínűleg Berekeresztúron is. 
E megoldás kialakulása a XV. század második
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felére esik. A fejlődés kezdetén ott áll a vásár
helyi torony. A tornyok, sőt templomok egy
séges stílusa arra vall, hogy a csíki gótikus épít
kezések időben is közel esnek egymáshoz és hoz
zájuk kapcsolódó maros-, udvarhely- és három
széki rokonaikhoz (Berekeresztúr, Felsőboldog-

KARCFALVA. TEMPLOMUDVAR.
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asszonyfalva, Nagygalambfalva, Kézdiszentlé- 
lek, Altorja). Minden jel a mellett szól, hogy e 
templomok építése, illetve csúcsíves átalakítása 
Mátyás uralkodása idején történhetett. Igen 
valószínű, hogy éppen a királyi akarat játszott 
vezetőszerepet a székelyföldi templomerőd rend
szer életrehívásában. A nagy hadvezér és fejede
lem tervszerű honvédelmi szervező munkájának 
egyik pillére a székely terület. Az itteni erődíté
seknek és építkezéseknek pontosan az ő uralko
dása alatt megfigyelhető erős fellendülése nem 
lehet véletlen. Tudjuk, hogy Szentgyörgyi János 
vajdasága idején, 1457 és 1467 között épültek 
az ő címerét viselő csíkrákosi és szenfcnihályi 
szentélyek s nyilván az ottani tornyok is. E két 
egyház toronytípusával teljesen megegyező többi 
csíki torony emelése ezekkel összefügghetett s így 
a királyi kezdeményezés kivitelezője valószínűleg 
a vajda lehetett, aki tudvalevőleg egyszersmind 
a székelyispáni méltóságot is viselte.

A történeti megfigyeléseket megerősítik az 
építészeti részletek is. Különösen szépek és jel
legzetesek a szentélyboltozatok. Az egyszerűen, 
de finoman tagolt bordák változatos, címerek
kel, emberfejekkel vagy lépcsőzetes faragással 
díszített gyámkövekre támaszkodnak, mégpedig 
vagy közvetlenül (Csíkszentmihály, Derzs), vagy 
fejezetes, rövid féloszlcp közvetítésével (Csík- 
szentgyörgy, Csíkrákos, Karcfalva). Fent a 
boltozat középvonalát a bordametsződéseken 
sorakozó, rozettával és címerpajzsokkal ékesített 
zárókövek hangsúlyozzák, melyek statikai sze
repük mellett éppoly fontos művészeti hivatást 
töltenek be, mint maga az egész boltozat. E gyö
nyörű középkori épületek varázsa a későbbi ko
rokban is elevenen hatott. A XVII. század ele
jén a marosvásárhelyi volt Ferences-templomról 
Nagy Szabó Ferenc így ír krónikájában: „Az 
pedig oly szép szentegyház volt, hogy valóban 
ékes templom vala: igen szép ablakai, hogy an
nak mása egyik városban is Erdélyben nincsen, 
sem lészen, sem volt“. Némethy József főesperes- 
kanonok 1802-ben Aranka Györgyhöz intézett 
levelében a karcfalvi egyházról ez áll: „ezen 
Templom régi és igen kitsin lévén, én ell ron
tanám, 1796-ban (sanctuariumat meg hagyván 
a régiségnek meg tartásáért)“. A gótika e szép
séges alkotásait tehát még a bárok átalakítá
sok kevésbbé kegyeletes idején is megbecsülték.

A tornyos, kerített templomok mellett már a 
középkor végén feltűnik egy másik csoport, 
melynél az egyházat magas és vastag várfal 
övezi. A falgyűrű kerek vagy szögletes. 
A sarkokon rendesen henger- vagy hasábalakú,

zömök bástyák duzzadnak. A harangtorony 
vagy a faltól határolt tér közepén álló temp
lom nyugati homlokzatához forr, vagy attól 
különválva kapubástyaként ékelődik a várfalba. 
Az első fajta legnevezetesebb példája Kézdi- 
szentléleken látható. Bámulatos, hogy az építők 
a célszerűséget milyen nagyszerűen össze tudták 
egyeztetni a művészettel. A templom épületének 
nemes arányai tisztán érvényesülnek, zenei 
finomságukat a körbefutó, ötbástyás fal még 
hatásosabban kiemeli. Az építkezés egyszerű 
szűkszavúsága méltó a komoly rendeltetéshez. 
A templomtól kiilönáll a karcfalvi torony. Fel
építésében híven követi a már ismertetett csíki 
típust. Harmadik emeletén ma is jól kivehetők 
a befalazott, széles csúcsíves ablakok. A szentély 
déli sarkától nem messze emelkedő kaputorony 
két oldalából szilárd terméskőfal indul ki s acél
gyűrűként övezi az egyházat. Ez a bástyanélküli 
várfal úgyszólván teljesen megőrizte épségét. 
Még a tetején húzódó széles folyosó is fennma
radt a minden irányba néző kettős és hármas lő- 
résekkel. A folyosó faszerkezetét természetesen 
megújították, de bízvást mondhatjuk, hogy a 
régi szellemében. A kézdiszentléleki és karcfalvi 
megoldások egyesülnek Derzsen, ahol a torony
nélküli egyházat négyszögletes várfal fogja 
közre. Az öt bástya közül az egyik Karcfalvá- 
hoz hasonlóan harangtoronyként szolgál. Der
zsen azonban a várfallal és bástyákkal nem elé
gedtek meg, hanem szász módra magát a templo
mot is erődítették. A hajó és szentély fölött 
síma pilléreken és lépcsőzetesen tagolt vaskos 
gyámokon nyugvó folyosó húzódik jellegzetes, 
fordított kulcslyukra emlékeztető lőrésekkel és 
szuroköntő nyílásokkal. Ugyanilyen, bár csöke- 
vényesebb erődítést találunk Zabolán és Sepsi- 
szentgyörgyön a templom főpárkánya alatt, de 
annyira átalakítva, hogy ma inkább díszítésnek, 
mint hadi rendeltetésű építménynek látszik. Ezek 
az erődítések egyébként a várfalon találhatók, 
mint pl. Sepsiszentgyörgyön is. Az itteni vár
templom egyike a legpompásabb kettős tago- 
zású, toronynélküli későgótikus egyházainknak. 
A hagyomány szerint Daczó Pál építette 1547- 
ben. Szép, hálóboltozatos szentélye a XVI. 
század elejére vall, de egyszerű rene- 
szánsz-keretelésű déli bejárata az említett idő
vel jól egybevág. Ugyancsak hálóboltozat fedte a 
nagyajtai és a lebontott homoródszentmártoni 
egyház hajóját és szentélyét. Az említett templo
mok jelzik a középkori egyházi építő tevékeny
ség utolsó állomásait. A XVI. század közepétől 
szinte kétszáz esztendeig a templomot csak ja
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vították, rajta lényeges építészeti változtatás 
nem történt. Annál nagyobbütemű volt a XVII. 
század folyamán az erődítés. A legtöbb várfal 
teljes egészében vagy mai formájában akkor ala
kult ki. Egész Székelyföldön különálló kapu
tornyok emelkednek (Homoródszentmárton és 
Szentpéter, Sepsiszentkirály, Zabola, Árkos, 
Oklánd). Valószínűleg a század elején keletke
zik az illyefalvi vár kettős falgyűrűje. Ugyan
ekkor nyeri végleges arculatát a hatalmas ma
rosvásárhelyi hétbástyás vár és a pártázatos 
oromzatú bölöni kastély. Ekkor fejlődik ki tel
jesen a tulajdonképeni vártemplom, melynek 
első középkori hírnökeit a kézdiszentléleki, karc
falvi, derzsi, sepsiszentgyörgyi, nagyajtai és csík- 
szentmihályi egyházakban ismertük meg. A vár
falak eredeti, többöles magasságáról ma is fo
galmat alkothatunk Bölönben, Árkoson, IIlye
falván és máshol.

A XVIII. században a vártemplomok erődí
tésének gyakorlati jelentősége megszűnt. Az ak
kori és XIX. századi átépítéseknek és bővítések
nek sok templom és erődítés esett áldozatul. 
E két évszázad folyamán tűntek el részben vagy 
egészben Torockó, Sinfalva, Felvinc, Bágyon, 
Kebeleszentiván, Csíkszentmárton, Lemhény, 
Illyefalva, Homoródszentmárton középkori egy
házai. A kézdiszentléleki és szárhegyi templom
belső, a marosvásárhelyi hajó teljesen bárok 
köntöst öltött. A javításra, sőt újításra a temp
lom sokszor nagyon rászorult. A bölöni egyhá
zat pl. 1720-ban, az alsócsernátonit 1836-ban 
tűzvész pusztította. A földrengések is gyakran 
erősen megrongálták az épületeket. A Basa Ta
mástól 1666-ban emelt zabolai tornyot pl. az 
1802-i földrengés után alapjaiból kellett felépí
teni. Ugyanekkor alakították át a sepsiszent
györgyi vártemplomot is. 1823 és 1828 között 
építették fel újonnan az altorjai templom hajó
ját és szentélyét, 1830- és 1831-ben pedig az 
árkosi egyházat. Az erődítések is sokat szenved
tek. Az udvarhelyi várat a kuruckorban rontot
ták le. Altorján csak romok állnak, Berekeresz- 
túron pedig csupán a föld behorpadásai és a 
helynevek utalnak arra, hogy a templomot va
laha fal vette körül. A legtöbb esetben a fala
kat jócskán lehordották. így lett az egykor az 
egész templomot eltakaró várfalakból egyszerű 
kőkerítés (Aranyosrákos, Sinfalva, Bágyon, Fel
vinc, Zabola, stb.).

A sok pusztulás és átalakulás ellenére is lé
nyegében tisztán áll előttünk a székely vár
templomok fejlődése. A XV. században alakult 
ki főleg Csíkban a tornyos, kerített típus, mely

valójában átmenet az egyszerű falusi templom 
és a második típus: a tulajdonképeni vártemplom 
között. Ez utóbbi szintén a középkor végén 
bukkan fel, általános elterjedése azonban csak 
a XVII. századra esik. Legjellegzetesebb és leg
fejlettebb példáit Háromszékben és Udvarhely
szék déli sávján találjuk. Mindkét fajta erődí
tés elsősorban azokban a községekben figyel-
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hető meg, melyek templomai anyaegyházak 
voltak s mint ilyenek a közvetlen környék egy
házi középpontjai.

A székely erődített egyházak értékelése külö
nösen érdekes világítást nyer azáltal, ha őket 
összevetjük a szomszédos szász területek ha
sonló emlékeivel. A két nép erődítési tevékeny
sége szükségszerűen összefügg egymással, ami 
települések földrajzi egymásmellettiségének szer
ves következménye. A közös veszély elhárítása 
teremti meg a vártemplomokat szászoknál, szé
kelyeknél egyaránt. Ennek ellenére Székelyföldön 
a szászokétól világosan elválasztható, önálló fej
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lődésnek lehetünk tanúi. A kiindulás és rendel
tetés ugyanaz volt, az eredmény azonban más.

Az eltérés lényege tisztán formai szempont
ból két irányban állapítható meg. i. A szászok
nál teljesen hiányzik az az átmeneti típus, me
lyet tornyos, kerített megoldásnak neveztem s 
mely az erődítésnek kezdetlegesebb fokát kép
viseli. 2. A szászok nem elégszenek meg a bás
tyákkal telitűzdelt, lövő- és szuroköntőrésekkel 
ellátott várfalakkal, hanem magát a templomot 
is erődítik. Tornyát kiszélesítik, megkettőzik, a 
szentély és hajó boltozata fölé Összekötő folyo
sókat építenek. A székelyeknél viszont a templo
mok, a derzsi, zabolai és sepsiszentgyörgyitől ̂ el
tekintve, érintetlenül maradnak, rajtuk erődí
tést hiába keresünk. Csak a hatalmas tornyok 
szolgálnak hadi célokat is, méreteik azonban a 
templom testéhez igazodnak.

E formai eltérések művészi következménye az, 
hogy a szász erődítések a templom eredeti be
osztását és arányait részben vagy teljesen eltün
tetik és ezáltal rendkívül mozgalmas, változa
tos és nyugtalan képet nyújtanak. Ezzel 
szemben a székely példák mindkét típusánál a 
templom zavartalanul érvényesül, róla még a 
várfallal körülvett egyházak csoportjában is át
tekinthető, világos benyomást kapunk. Sőt mű
vészi hatásuk titka éppen arányaik összhangjá
ban rejlik, amint azt Szárhegyen és Kézdiszent- 
léleken tapasztalhatjuk, hogy csak a két csoport 
egy-egy vezető emlékét említsem. A szászoknál 
esztétikailag az erődítés, a várszerűség, a széke
lyeknél az Istenháza uralkodik. A magyar és 
német ízlés különbözőségének megvilágítására e 
vártemplomok meggyőző példák.

Az ízlés azonban a léleknek csak egyik vetü- 
lete, megfigyeléseinkhez tehát szélesebb alapo
kat kell teremtenünk. így jutunk el a szász és a 
magyar gondolkodás és életforma kérdéseihez. 
A szászok kezdettől fogva szorosan összetartot
tak, idegen hatásoktól lehetőleg elzárkóztak. 
Településük zárt és városias. Alapvető magatar
tásuk a védekezés, mely természetesen harc
modoruknak is jellegzetes vonása. Eképpen ala
kult ki minden községben az erőd, melybe a la
kosság éppúgy bezárkózott, mint ahogyan az 
egész szászság is valódi és jogi korlátokat és 
sáncokat vont önmaga és a tőle elütő környezet 
közé. A magyar lélek ezzel szemben nyilt, gon
dolkodása mozgékony, életformája szabadabb 
lélekzési lehetőségeket kíván. Települése a ke
vesebb rendszerességet mutató falunak kedvez. 
Harcmodora ennek megfelelően mindenkor a 
gyors támadás volt. Ez az élénk támadó szellem

még inkább vérévé vált annak a székelységnek, 
mely a hadviselésben mindig a könnyű elővéd 
szerepét vitte. A szászok minden lehető eszközt 
igénybe vettek erődtemplomaik védelmére. Meg
maradásuk azon állt vagy bukott. A székelyek
nél a templomvár a hadviselésnek csak egyik 
tényezője, a mozgékony, támadó harcmodornak 
csupán támasza, de nem egyetlen meghatáro
zója. A magyarokra a rugalmasabb, a szászokra 
a merevebb, megkötöttebb életmegnyilvánulás 
jellemző. Erődített egyházaik alakulásában és 
fejlődésében tehát a két nép különböző ízlése 
mellett azok különböző harcmodora, sőt ezen túl 
eltérő gondolkodása és életformája is tisztán 
visszatükröződik.

A templomerőd elnevezés kettős értelme mé
lyén ott ég a rendeltetés kettőssége: Isten és 
Haza szolgálata. A székelyföldi erődített egyhá
zak így válnak az örök emberi magatartás és 
örök magyar hivatás hitvalló jelképeivé.
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ismételten lehetett s lehet ma is hallani mű
vészkörökben, hogy Szőnyi Istvánnak, a ma
gyar festőművészet egyik legkiválóbb vezér- 
egyéniségének igazi munkaterülete a táblakép. 
Utánozhatatlan bravúrral kezeli az ecsetet és 
teremt tisztazengésű színharmóniákat, de nem 
érdekli a kompozíció és távol áll tőle a monu
mentalitás. Mestere a csendes elmélyedést kí
vánó, intim hatást kiváltó rézkarcnak is, de hogy 
ecsetje alól valaha is nagyméretű festmények ke
rüljenek ki, alig hitte volna el valaki is, vagy 
legalábbis nem tudott volna hinni egy ily vál
lalkozás sikerében.

Szőnyi pedig mit sem törődve az ily véle
ményekkel, vállalta a győri új Szent Imre-úti 
templom kifestését, mellyel az építtetők a Köz
ponti Egyházművészeti Hivatal ajánlására őt 
bízták meg. Pedig a feladat ugyancsak más mé
retekkel való birkózást követelt tőle, mint ami
nőkhöz a függőképek festője és a kis rézkarcok 
mestere szokva volt. A templom hajójához a 
déli oldalon árkádokkal elválasztott emele
tes mellékhajó csatlakozik ugyan, de északi 
oldala töretlen símaságú egyetlen falfelület, 
melynek csatlakozását az apszist félkörívben 
körülfutó zárófalhoz a szentélyt a hajótól el
választó lépcsőzet felett a szószék jelzi. Az 
ablakkoszorú a mennyezet alatt fut körül, abla
kok sem törik át tehát a falat, amelybe mind
össze a hajóban egy, a szentélyben pedig két 
ajtó van vágva. A kifestésre szánt falszalag, 
mely a hajó egyik oldalán végigfut s tovább
haladva körülveszi a szentélyt, tekintélyes mé
retű: magassága a lábazat felett hét, hossza ke
reken ötven méter. Felülete tehát kereken 350 
négyzetméter. Ebből 210 négyzetméter esik a 
szentélyre, 140 a hajóra. A szentély kifestését 
valódi freskótechnikával 1941 nyarán végezte 
el a művész, a hajóét pedig al secco 1943-ban.

A táblaképekhez szokott mester merész el
határozással lemondott arról, hogy a hatalmas 
falfelületet mezőkre ossza. Nem akarta meg
bontani azt a tagolatlan egységet, amit az épí
tész alkotott, s összesen két képet festett: egyet

a szentélybe, egyet a hajó oldalfalára. A kettő 
a szószéknél találkozik, mindössze pár ujjnyi 
csík választja el őket egymástól. Úgyhogy 
mikor a templomba belépünk, az az érzésünk, 
hogy az a festő, aki itt dolgozott, régtől fogva 
türelmetlenül várt erre a falra, amelyen végre 
szabadjára engedhette ecsetjét s kedvére befest
hetett minden tenyérnyi felületet.

A szentélyrész elkészülte után hangzottak el 
oly kijelentések, hogy Szőnyi, a táblaképfestő 
nem tagadhatta meg magát, mert íme nagy 
felületen bár, de több kis képet festett, melyek 
nincsenek ugyan egymástól elválasztva, de nem 
is tartja össze őket az egészet átfogó kompo
zíció. Nem szabad azonban elfelednünk, hogy 
a művésznek alkalmazkodnia kellett a megren
delőktől adott témához. Ez pedig a következő: 
Krisztus megváltó művének betetőzését és a 
megváltó Krisztus dicsőségének teljét jelenti a 
inennvbemenetel. Krisztus dicsősége és győzelme 
azonban nemcsak saját személyében, hanem 
művében, az Egyházban is megmutatkozik, 
amikor az győz a pogányságon Nagy Konstan
tin világtörténelmet alakító látomásában, s 
felsőbbrendűségét a nyers erőszakkal szemben 
megmutatja Canossában. Ugyancsak Krisztus 
diadala az igazság szolgálata a keresztény tudo
mányban, a művészetek virágzása a keresztény 
hit ihletése következtében, a szegények és ele
settek gyámolítása a keresztény felebaráti sze
retet műveiben. Ezért látjuk a szentély falán 
középütt Krisztus mennybemenetelét ábrázolva, 
továbbá Nagy Konstantin látomását és Henrik 
császár Canossa-járását, valamint a szegények, 
tudósok és művészek csoportjait. Mindegyik 
részkompozícióban más irányt kap a perspek
tíva tengelye, még pedig az apszis sugaráét, 
úgyhogy mindegyik részletkép az oltárra, mint 
középpontra van vonatkoztatva. Bármily lo
gikus a megadott gondolatsor, egységes m ű v é s z i  
témát nem lehet belőle alakítani, azért szeren
cse, hogy Krisztus mennybemenetelének hatal
mas kompozíciója foglalja el a szentély falá
nak középső részét, a témát jelképező rész-
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kompozíciók a fal hajlasaval a két oldalra 
kerülnek.

Sokkal egyszerűbb és egységesebb az a kom 
pozíció, melyet ez év nyarán festett a művész 
a templom oldalfalára. Felépítését legegysze
rűbben ügy jeílemezhetnők, hogy az nem egvéb. 
mint az ókeresztény bazilika apszisboltozatá

nak rajza a diadalívvel. A diadalívet az a ha
talmas, elnyújtott ívben hajló szivárvány adja, 
mely átível az egész kompozícióra. A szivár
vány íve alatt középütt áll fényes mandorlátó! 
körülragyogva Szűz Mária, karján a kis Jézus
sal, tőle jobbra és balra a magyar szentek. Vala
mennyien egy felhősávon állnak. Lent a föld.

SZŐNYI ISTVÁN: VÁZLAT A GYŐRI FRESKÓHOZ-
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Magyarország földje, melyet a Duna kék sza
lagja oszt két részre. Az egyik oldalon hatal
mas rónaság, ahol az aranysárgára érett búza
tengert éppen most aratják, a másik parton 
lankás dombvidék, előtérben pihenő családdal. 
A két sarok, melyet a szivárvány íve kétoldalt 
a falfelületből levág, két szimmetrikusan meg
komponált csoportnak ad helyet. Az egyik ol
dalon a harsonás angyalok, a szebb jövő bizo
dalmára buzdítják a magyarságot jelképező ala
kokat, a másik oldalon a fenyegető viharfel
hők pusztítását hárítják el. A szivárvány íve 
alatt elénk táruló látomány jelképes jelentése 
minden magyarázat nélkül azonnal világos: 
Magyarország szépséges földjét és népét az ég
ből oltalmazzák az ország Patrónája és védő
szentjei.

Szőnyi ember- és világlátása mélyen keresz
tény lelkületben gyökerezik. Ha a középkorban 
élt volna, ő lett volna Assisi szentjének rokon
lelkű festője. Ami kicsiny, ami igénytelen, amit 
mások észre sem vesznek, annak fedezi fel rej
tett szépségét, illetőleg azt szemléli oly szere

tettel, hogy attól megszépül a kietlen homokos 
domboldal s ünnepben ragyognak a suta falu
végnek szegényes viskói is. Nem csoda, hogy 
a szentély freskóján a szegények csoportját úgy 
festette meg minden szívreható póz és mimika 
nélkül, annyi szeretettel és mélységes tisztelet
tel a szegény emberek egyszerű élete iránt, hogy 
e kép láttára a Poverello örömében testvérévé 
fogadta volna.

Az Isten alkotta lét mélységes tiszteletéből 
fakadó egyszerűség az oka, hogy szándékosan 
kerül mindent, ami előkelő póz, parádés külső
ség, vagy elbájoló érzéki szépség volna. Szi
gorú aszkétaságában annyira megy, hogy a hajó 
falát díszítő nagy képének középpontját alkotó 
Szűz Mária fennkölt alakját a lehető legegysze
rűbb ruhában ábrázolja, s a tőle kétoldalt álló 
magyar szentek alakjainak ruházatáról is hiány
zik a királyi méltóság minden nyoma, sőt nem 
látjuk feltüntetve e szentek ismertető jegyeit 
sem. Tiszteljük a művész meggyőződését s szí
vesen osztjuk azt a véleményt, hogy mindaz, 
amit az ember Isten adta létéhez a maga ere-
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jéből hozzáadhat, tulajdonképen csekélység, 
s ha nagyra tartja azt, hiúságok hiúságának 
bizonyul, de ugyanúgy meg vagyunk győződve 
arról is, hogy a kiválóságnak és a múlandó 
méltóságnak és külsőségnek is megvan a maga 
jelentősége és értelme, hogy a hatalom és mél
tóság birtokában, fényes külsőségek közepeit 
is lehet, ha nehezebb is, a szolgálat és egyszerű
ség szellemében élni; azért azt gondoljuk, hogy 
a művészi meggyőződés csorbulása nélkül érvé
nyesülhetnek jövő alkotásaiban az egyházművé
szet idevonatkozó hagyományai.

Hiszen maga a mű is, amit alkotott, Isten 
házának ékességére szolgál, s mégis ki ne uta
sítaná vissza azt a véleményt, hogy e hívságos 
pompa nem méltó a templomhoz, mert akadá- 
Iva a hívek lelki épülésének? A hívek, akik a 
templomba ünnepelni jönnek, nem szívesen 
mondanának le a színeknek arról a lelket ün
nepre hangoló himnuszáról, amely végigszár
nyal a hatalmas falfelületen. Mert ezekben a 
színekben él ennek a nagy műnek a lelke. A fő 
képen, az égbeszálló Krisztust hordozó felhő 
árnyékában a színeknek csendes alápermetezése 
az apostolok társaságára, úgy festi alá az ese
mény ábrázolását, mint valami szent szöveget

az imádkozó muzsika. Nagy Konstantin láto
másában pedig a kereszt feltűnése az égen nem 
puszta optikai tünemény, hanem misztikus je
lenés. A másik falképen az ég felhőinek tábo
rozása földöntúli hatalom oltalmát terjeszti a 
magyar föld fölé, amelynek ünnepi panorámája 
ismét szimbólum erejével hat. Színeiben, a rajta 
eláradó napsütésben, levegőjében ott él az a ki
mondhatatlan, de annál világosabban érezhető 
varázs, amiért ezt a földet magyarnak tudjuk 
és hozzá ragaszkodunk. Az együvé tartozásnak 
ez a bensőséges és egyben mindent átfogó ér
zése kapcsolja itt az eget a földdel, a föld né
pét égi pártfogóival minden külön gesztus, cse
lekmény és felírás nélkül.

Ennél többet pedig szabad-e és lehet-e várni 
ecsettől?

Az érdekesebbnél-érdekesebb részletekre, Sző- 
nyi sajátos színlátásásának bőkezűen szétszórt 
kincseire, nem lehet egy cikk keretében kitérni. 
Maradjon ez a nagy művel való személyes is
merkedés meglepetése. Csak annyit jegyzünk meg, 
hogy e csodálatos színeknek, akárhonnét indul
tak is el, az Isten házába kellett megérkez
niük, mert már akkor is áhítattal voltak te
lítve, amikor még szegény parasztházakat mu
tató képeken hirdették egy kivételesen nagy 
művész vallomását Isten világának szépségéről.

*

Szőnyi győri freskóival kapcsolatban néhánv 
oly elvi jelentőségű kérdést vetünk fel, melyek
nek tisztázása, illetőleg megszívlelése nem kis 
mértékben egyengetné a magyar egyházművészet 
olyan fellendülésének útját, amelyet úgy művé
szeink tehetségétől, mint az Egyház készségétől 
elvárhatunk.

Az első a téma kérdése.
Két túlzástól kell itt óvakodnunk. Ne várjunk 

a festménytől értekezést, elégedjünk meg azzal 
a gondolattal, ami egy képbe belefér s ami abból 
minden magyarázat nélkül is kisugárzik az oly 
néző számára, aki a művésszel azonos kultúr- 
világban él. Az a gondolat vagy eszme, amely 
elméleti felismerés eredménye és nem ölthet 
szemlélhető alakot, nem hat, de nem is hathat 
képzőművészeti alkotáson keresztül, mert hisz az 
ily mű mint szemléleti valóság, csak ezen a sí
kon érvényesítheti azokat a szellemi értékeket, 
melyeknek hordozójává az alkotó művész 
avatja.

A másik túlzás a művészek téma-, illetőleg 
gondolat- és eszmeiszonya. Azt az affektált mu- 
vészetbálványozást értem, amely félreértve és
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eltúlozva a műveszet önálló és semmi más érzék
világtól nem függő sajátos értékét, arra csábít 
írókat és művészeket, hogy gondosan elszigetelve 
magukat a teljes és valóságos emberi élettől, egy
másnak és a kritikusok világának alkossanak. 
Nincs itt helye annak, hogy az ily programm 
tarthatatlan voltát elméletileg kimutassam. Csak 
két tényre utalok. Az egyik az, hogy a helytele
nül magyarázott l’art pour Tart hívei, akik el
vetendő programm-művészetről beszélnek, ha 
életépítő nemes eszmékről van szó, viszont azon
nal mélységeket látnak s prófétákat fedeznek fel, 
ha egy művész alkotásaiban pesszimizmus vagy 
a szellemi élet oszlásának reménytelensége jut 
kifejezésre, vagy ha egy festő a nyomort a szo
ciális forradalom agitációjának értelmében veszi 
ecsetjére. Nem kisebb logikátlanság az sem, 
mikor oly művészek, kik hadat üzentek a natu
ralizmusnak, szent személyek ábrázolásában ra
gaszkodnak külsőségekben a nagy lelki realitások 
hatásának útján álló kicsinyes realizmushoz.

A másik, semmiféle elméleti mesterkedéssel 
meg nem kerülhető tény a keresztény művészet 
történetének bizonysága amellett, hogy a művé
szeti forma és vallásos élmény örökhatású alko 
tásokban ötvöződhetnek szerves egységgé. Ki 
merné például állítani, hogy Fra Angelico alak
jainak áhítata tehertételt jelent ennek a zseninek 
földöntúli szépségű művészetében, vagy hogy a 
palermói mozaikok csodálatos művészete nem 
volna szegényebb, ha hiányoznék belőle az a szé
dítő magasságú lelki kultúra, mely a keresztény 
hitből virágzott ki, s melynek pszichológiai ki
fejezését oly tökéletes biztonsággal találják el 
ezek a névleg ismeretlen mesterek?

De különösképen hozzátartozik a keresztény 
emberábrázolás lényegéhez az a nemes felfogás, 
amelyet a katolikus tanítás az emberről vall és 
megkövetel. Nincs még egy világnézet, amely
ben az ember méltósága oly magasra volna érté
kelve, mint ebben a tanításban, amely hallatlan 
realitással látja ugyan a bűn elaljasító esélyeit, de 
még az emberroncsban is menteni kész az örök
értékű embert. Igaz, hogy a hangsúly ebben a 
felfogásban a leiken van, ahol az ember Isten- 
képmási méltósága gyökerezik, de a testről sem 
hangzott el imég oly magasztos tanítás, mint 
Szent Pálé, aki azt a Szentlélek templomának 
nevezte. Nem szorul bizonyításra, hogy ettől a 
keresztény emberideáltól 'misem esik távolabb, 
mint az úgynevezett egyházi műipar bábu szép
ségű üres figurái. De nem egyeztethető vele 
össze bizonyos expresszionisták emberábrázolá
sának beteges, torz fintora sem. A lélekábrázo-

SZŐNYI ISTVÁN: VÁZLAT A GYŐRI FRESKÓHOZ.

lásnak pedig nem egyedüli és főként nem leg
előkelőbb eszköze a színészi póz, gesztus és be
szédes arcmimika, amelyen túl általában nem 
szokta a közönség — legalább tudatosan — 
észrevenni azokat a művészi hatástényezőket, 
melyek a műalkotás tulajdonképeni lelkét alkot
ják s amelyeknek a művészi élmény jellegének 
meghatározásában döntő szerepük van. Így pél
dául a világ egyik legszebb képén, Piero della 
Francesca „Krisztus születéséin, a londoni Na
tional Gallery-ben, az arcok mimikájának alig 
jut szerep, kifejező gesztusokat is hiába keres
nénk rajta, és mégis, minél inkább elmerülünk a 
kép szemléletébe, anélkül, hogy a részletekre kí
váncsiak volnánk, lelkűnkön annál inkább el
uralkodik, a tökéletesen felépített kompozíció és 
a színek éteri harmóniájának hatásaképen, az 
az érzés, mintha a kis Jézust köszöntő angyalok 
égi szépségű énekét hallanánk felénk áradni a 
csodálatos képből.

Szőnyi győri falképei az egyházművészet leg
tisztább követelményeinek felelnek meg s a mai 
művészet kifejezési eszközeivel illeszkednek a 
vallástól ihletett művészet nagy alkotásainak 
hosszú láncolatába.

SOMOGYI ANTAL
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M Ű V É S Z E T I  É L E T

S Z Ü L E  P É T E R  
1886—1944»

Fiatalon, élete 58. évében, hirtelen távozott el kö
zülünk mai festőművészetünknek egyik legvonzóbb 
alkotó egyénisége.

Cegléden született 1886. jún. 25-én. Rajzkészsége 
már igen korán, az elemi iskolában megmutatkozott. 
Szülei aggódva figyelték a kisgyermek különös haj
lamát, bár titokban atyjának nyugalmasabb pályá
jára, a vasutasságra szerették volna nevelni. Szülei 
Ceglédről Újpestre kerültek, ahol a kis Péter polgári 
iskolába kezdett járni. Fiónapokig tartó szorgalmas 
munka árán egy kalendáriumi reprodukció után le
rajzolta Munkácsy Krisztus Pilátus előtt-jét, ami 
nemcsak az iskola igazgatójának, hanem a városban 
élő, ma már többé-kevésbbé ismeretlen művészeknek 
a figyelmét is felkeltette. Ebben az időben Pörge 
Gergely festőművész vette keze alá, majd a polgári 
elvégzése után, a rajz terén szépen fejlődő ifjú 1903- 
ban az Iparművészeti Iskolába került, két év múlva, 
1905-ben pedig már a Mintarajziskola növendéke. 
Előbbi helyen Papp Plenrik, az utóbbin pedig Fe- 
renczy Károly osztályán folytatta tanulmányait. 
Papp Fienrik jótékony hatással volt a naturalista 
szemléletű ifjú fejlődésére, Ferenczy törekvései 
azonban nem vonzották, így hamarosan Balló 
Edéhez került, akinek nagyon sokat köszönhet 
későbbi fejlődését illetően is. Tőle sajátította el a 
rajzbeh alaposság szeretetét, leginkább pedig a mű
vészetén végig felismerhető technikai tudást. Ezután 
Zemplényi Tivadar, majd pedig Benczúr Gyula nö
vendéke volt. Közben szeretettel tanulmányozta 
Zorn, Sargent, Zuloaga, leginkább pedig Rembrandt 
művészetét.

1914-ben párhetes tanulmányúton volt München
ben, ahol Leibl művészetével ismerkedett meg. 1915 — 
18-ban katona volt. 1918 márciusában került haza a 
frontról, s ekkor — visszatérve a polgári életbe — 
megkezdődött számára a szorgalmas, mindig tevé
keny alkotó munka.

Már ifjú, növendék korában kialakult művészeté
nek három jellegzetes sajátsága: a naturalizmus tisz
telete, a hollandi művészek, különösen Rembrandt 
szeretete, s a modern plain air iránti vonzódás. Eb
ből a háromféleségből alakul Szüle művészetének

egyéni festőisége, s mint ilyen külön színt jelent az 
újabb magyar festőművészet fejlődésében.

A 20-as évektől kezdve szinte minden nyarát 
Szolnokon töltötte. Érdekes azonban, hogy őt nem- 
annyira a szolnoki iskola táj-festészete vonzotta, 
mint inkább az emberi alak, főképen a fej, az arc. 
Sok genre-képet is festett Szolnokon és máshol is, 
művészetének legszebb darabjait azonban fejtanul
mányai és portréi között kell keresnünk. Figurális 
kompozíciói, genre-képei közül első szolnoki tartóz
kodásának idejében az őszinte naturalizmussal fes
tett Tükör előtt és A templomban c. képek keltettek 
feltűnést. Szolnok tájfestészete, s talán még inkább 
a nagybányaiak hatása alatt egy ideig az impresz- 
szionizmus felé hajlott. Ez azonban sohasem vált 
teljessé, s fejlődésének csak rövid epizódját jelenti.

Élete utolsó két évtizedében leginkább arcképei 
arattak sikert a tárlatokon. Ezeken a pompás képe
ken sokszor bámulatos egyensúlyban olvadnak egybe 
a régi hagyományok a modernséggel. Sohasem túlzó 
naturalizmusa, a rembrandti fény-árnyékos felület
kezelés és a plain-air derűje, könnyedsége vonzó 
misztikumot kölcsönöznek képeinek. Arcképfestésze
tének gyöngyszemei a barna tónusba ágyazott, hű 
természeti megfigyelésen alapuló, plain-air-rel átita
tott, misztikus tekintetű női képmások. Ezeken a női 
arcképeken finom, könnyed festői elegáncia jellemzi.

Nem tartozott a konzervatívok közé, de a moder
nek sem mondhatták magukénak. Minden művészi 
iskolától távol állott, s művészete nem is teremtett 
iskolát. Az általa kialakított stílus egészen a sajátja 
volt. Ezek a tények érthetővé teszik, hogy élete tele 
volt küzdelmekkel, művésziekkel és anyagiakkal 
egyaránt. Kortársai azonban minden irányból el
ismerték, s pályafutása alatt szép erkölcsi sikerek
ben volt része. Már 1920-ban megkapta az állami 
kisaranyérmet, 1922-ben a Szinyei Társaság Ernst- 
Múzeum-díját, 1925-ben a Szinyei-jutalmat, míg 
1927-ben az állami nagyaranyérmet nyerte el. Gyűj
teményes kiállításokat 1923-ban az Ernst-Múzeum- 
ban, 1924-ben a Műcsarnokban, 1929-ben az Ernst- 
Múzeumban és 1934-ben a Műcsarnokban rendezett. 
Több képét őrzi a Szépművészeti Múzeum és a 
Székesfővárosi Képtár.

Váratlan halála nagy vesztesége művészeti életünk
nek. Az egész magyar művésztársadalom szeretete és 
részvéte kísérte utolsó útjára. _ __
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D É S I  H U B E R  I S T V Á N
1891—1944

Ez év februárjában Dési Huber István, a fiatal 
magyar festőnemzedék egyik tehetséges tagja, hosszú 
szenvedés után elhalálozott.— 1891. március 12-én 
született Budapesten. A rajztanárképző elvégzése után 
a Képzőművészeti Főiskolán tanult, hol Réti István 
volt a mestere. 1921 óta rendszeresen résztvett a buda
pesti kiállításokon. Erőteljesen szerkesztett, a kubiz- 
mussal rokon felfogású képeinek tárgyául előszeretet
tel választotta a szegény ember, a külváros típusainak 
életét. Művészete formában és színben egyre mé
lyült. Régóta küszködött az alattomos betegséggel 
s utolsó öröme volt a Szinyei Merse Pál Társaság 
kitüntetése, mely halála előtt néhány nappal érte.

J O S E F  W I L P E R T
________1857—1944

Egy végzetes márciusi napon, midőn az Örök Vá
ros lakói az ellenséges támadás elől a föld alatt ke
restek menedéket, — meghalt a „földalatti Róma“ 
művészetének egyik legnagyobb ismerője, Mon ig
nore Josef Wilpert. Pátriárka-kort ért meg, túlélve 
tudományos ellenfeleit, a fiatalon sírbaszállt varsói 
professzort, Paul Stygert, sőt legharcosabb ellensé
gét, Josef Strzygowskit, a bécsi egyetem professzo
rát is.

Wilpert, bár Sziléziában született (Einglauban, 
1857-ben), életére és tudományos működésére Róma 
ütötte rá kitörölhetetlen bélyegét. Mint fiatal nö
vendék került az Örök Városba, s felszentelése után 
a Campo Santo Teutonico káplánja lett. Gyorsan 
emelkedett egyre magasabb papi méltóságokba, 
prelátus, majd az apostoli protonotáriusok testüle
tének feje lett. Közben, mint a Commissione di 
archelogia cristiana tagja a római katakombákban 
folyó ásatások egyik irányítója. Nagyfontosságú 
ásatásokat végzett a SS. Pietro e Marcellino, a Pris
cilla és a S. Callisto katakombában, az utóbbiban a 
pápasírok feltárása is jórészt az ő érdeme. Utóbbi 
kutatásait „Die Papstgräber in der Cäcilengruft in 
den katakomben des hl. Callistus“ c. művében fog
lalta össze, amely 1909-ben jelent meg. De mind
ezeken felül Wilpert kutatásainak legfőbb érdeme 
az ókeresztény művészet gazdag emlékanyagának 
rendkívül alapos, nagyméretű munkákban történt 
közzététele. Első nagyarányú művét: „Die Malereien 
der Katakomben Roms“-ot, mely olasz nyelven is 
megjelent, követte az ókeresztény és koraközépkori 
templomi mozaikok és freskók hasonlóan nagy
szabású kiadványa („Die römischen Mosaiken und 
Malereien der kirchlichen Bauten vom IV. bis zum 
XIII. Jahrhunderten“ 1916). Ez a két utóbbi műve 
éppen összefoglaló jellegénél, gyönyörű színes kép
anyaga folytán időtlen értékű.

A művészettudomány történetének egyik leg
érdekesebb fejezete lesz, ha majd Wilpertnek és leg
nagyobb ellenfelének, Strzygowskinak lényeges mód
szertani különbségeit valaki megvilágítja. Wilpert 
nemcsak világnézetében, érdeklődésében, hanem 
módszereiben is igazi „klasszikus“ tudóssá vált, jó
zan, nagyvonalú latin realizmus jellemzi műveit. 
Eszménye a klasszikus művészet volt, s bár meg- 
győződésesen hirdette, hogy a klasszikus római mű
vészet a keresztény művészet alapja, mégis a kata
kombák festészetét esztétikai szempontból kissé le
értékelte, éppen azért, mert egy más, szerinte eszté
tikailag primitívebb ideált fejeztek ki, mint a po
gány római freskók. Nem érdekelték a bonyolult 
elvont elméletek, nála nem a theórián, hanem az 
emlékanyag minél teljesebb megismertetésén van a 
hangsúly, ezért lapozgatja ma is mind a kutató, 
mind a művészember nagy gyönyörűséggel művei
nek remekbekészült színes tábláit. Legjellemzőbb 
határozott Róma-centrikus beállítottságára, a ke
leti ókeresztény emlékekről szóló tanulmánya, mely 
a The Art Bulletin-ben jelent meg 1926-ban. Wil
pert az egyik legfontosabb keleti keresztény emlé
ket, az antiochiai kelyhet stílusbeli okokból hamis
nak nyilvánította. Mennyire más álláspont ez mint 
Strzygowskié, aki teljesen szembefordul Rómával, s 
nemannyira a meglévő keleti keresztény emlékekből, 
mint inkább az elpusztult analógiák feltevéséből 
épít újra merész, romantikus északi képzelettel mű
vészi kultúrákat. A lengyelből németté vált Strzy
gowskit, bár végleges ellentét választotta el Wilpert- 
től, egy dologban azonban mégis rokon beállított
ságúak voltak: a művészet mindkettőjük számára 
eszmei kifejezés s semmiesetre sem puszta dekoráció 
volt, szemben a szintén lengyelszármazású Paul 
Stygerrel, aki vitatta, hogy a katakombák freskói
ban szimbolikus értelmet kell keresni, mert szerinte 
legtöbbször csak egyszerű dekorációk. Wilpert fel
fogása ezzel szemben szigorúan dogmatikus volt, ő 
a katakombák festményeiben az Egyház töretlenül 
élő örök tanításának első művészi kifejezését látta.

Utolsó nagyarányú munkája, melyet már olaszul 
írt meg, az ókeresztény szarkofágok gyűjteményes 
kiadása: „I sarcofagi cristiani antichi“ 1929—1936 
közt jelent meg két kötetben. Ebben az időben Wil
pert a római Pontifico Istituto di Archeológia Cris
tiana mellett létesült keresztényrégészeti főiskolán 
működött, ahol az ikonográfiát adta elő.

Wilpert monumentális munkássága felbecsülhetet
len értéket jelent minden idők kutatása számára. 
Festészeti tárgyú műveinek remek színes képtáblái 
pedig minden idők művészei számára is sok, termé
kenyítő tanulsággal szolgálnak, hiszen maga Wil
pert is művészember volt. Mi, magyarok pedig 
azért is értékeljük különösképen az ő munkásságát, 
mert hiszen Pannonia földjének páratlan keresztény 
emlékeit is főként az ő műveinek összehasonlító 
anyaga nyomán tudjuk kellőképen értékelni.

KÁDÁR ZOLTÁN
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MUNKÁCSY MIHÁLY EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Az 1944. év három művész-centennáriuma közül 
a másodikat, Munkácsy Mihály születésének száz
éves fordulóját is emlékkiállítás rendezésével ünne
pelte az ország első művészeti közgyűjteménye, az 
O. M. Szépművészeti Múzeum.

A Szépművészeti Múzeum Munkácsy-gyüjtemé- 
nyét közönségünk régebbről jól ismerheti. Ezt a mai 
viszonyok között teljes egészében bemutatni nem 
lehetett a rendezőség feladata, hanem helyesen in
kább arra törekedett, hogy a múzeumi gyűjtemény 
néhány elsőrangú és jellemző darabja mellé magán- 
tulajdonból gyűjtse össze az emlékkiállítás anyagát.

A március hó n-én megnyílt kiállítás 53 alkotást 
mutat be Munkácsy oeuvréjéből. Az anyag tehát 
nem volt nagy, de a mai nehéz idők nem is 
tették lehetségessé nagyobb, mondjuk, a ma
gyar földön őrzött összes Munkácsy-képek 
összegyűjtését és kiállítását. A rendezés jóformán 
meg sem birkózhatott volna ma ilyen feladattal, an
nak kockázatát sem vállalhatta volna. Inkább Íze
lítő csak ez a kiállítás Munkácsy hatalmas arányú 
művészi munkásságából, olyan Ízelítő azonban, 
amely éreztetni tudja a nézővel ennek a munkás
ságnak jelentőségét, kiterjedését és erejét. Az 53 ki
állított alkotásból 24 való állami tulajdonból; a 
képek nagyobb része tehát magánosok gyűjteményei
ből került a kiállításra, s vannak közöttük olyanok, 
amelyeket a mai generáció csak elvétve, vagy egy
általában nem láthatott még nyilvánosan kiállítva. 
Az anyagban egyaránt képviselve van Munkácsy 
működésének kezdő periódusa, érett alkotásainak le
bilincselő sorozata és néhány olyan munkája is, mely 
érezteti már e zseniális művész alkotóerejének lassú 
sorvadását, tehát jóformán minden korszakából ta
lálunk jellemző és érdekes megnyilatkozásokat.

Legkorábbi korszakát az „Ivók“, a „Kovács
legény“, „Reményi Ede arcképe“ és az „Isaszegi 
csatatér“ képviselik. Képek, amelyek még semmit 
sem árulnak el a mester későbbi rendkívüli tehetsé
géből. Talán csak a legutóbbi képében csillannak fel 
olyan vonások, melyeket, természetesen kifejlesztve 
es tökéletesebben, későbbi tájképeiben is megtalá
lunk. Valóban rendkívüli az a különbség, mely e 
munkái és első átütő sikerű diadalát arató „Siralom
házban“ című nagy vászna között van. Nézve ezt 
a drámaiságával, vizionárius erejével megragadó al
kotást, eszünkbe jut egyik méltatójának mondása, 
hogy Munkácsynak ez a műve „az új magyar festé
szet eddigi legnagyobb tette, messze maga mögött 
hagyva mindazt, amit a felújulás kora óta addig 
magyar ecset létrehozott“. (Genthon.) A szerkesztés 
világossága, a vászonra vetett genrealakok pontos 
megfigyelése és megelevenítése, a tragikus szituáció
nak tisztán festői eszközökkel való érzékeltetése a
XX. századi nézőre is maradéktalan művészi erővel 
és teljességgel hat. De nem kisebb hatású a művész 
másik nagy vászna sem, a gróf Károlyi-gyűjtemény

„Tépéscsinálók“-ja. A sokalakos (15) kompozíció 
festőileg és lélektanilag is bravúrosan van megoldva. 
A kép középpontja a baloldalon ülő és harci élmé
nyeiről beszélő fáradtarcú sebesült, minden alaknak 
érdeklődése a képen feléje irányul. A kép valóság
érzését még növeli az előtérben a félig telt kosár felé 
forduló és a beszélőnek hátat fordító kis leányka, 
akit nem érdekel, mert nem is érdekelhet a harctéri 
elbeszélés. Az alakok rendkívüli erővel vannak 
megjelenítve és jellemezve és a kép színharmóniája 
is mesteri. Ennek az iránynak további terméke ki
állításunkon az „Újoncok“, kompozíciójában nem 
kevésbbé ügyes, hangulatában egységes kép, mégis 
az előbbiek feszült drámaiságának színezete nélkül. 
Erről a képről különben egy szénrajzvázlatot is lát
hattunk a kiállításon a kiállításon. A külföldön, 
K ölnbe őrzött „Falu hőse“ című képnek egy válto
zatát mutatja be a kiállítás, mely az eredetihez na
gyon közelálló kvalitásokat árul el. A hasonlóan 
drámai nagy kompozíciók közül a kiállításon láttuk 
még a „Zálogház“ egy szénrajz-vázlatát, valamint 
néhány tanulmányt is, melyek e műhöz készültek. 
Közülök a „Köpenyes férfi“ abszolút művészi ér
tékkel mérve is remek alkotás. A kiállítás egyik 
legremekebb darabja ugyancsak a népies genrejele- 
netek közül való: a „Köpülő asszony“. A minden 
novellisztikus tartalmat nélkülöző alkotás a legtisz
tább festőiség legmagasabb eszközeivel van meg
oldva. A feketének és fehérnek ilyen szembeállítá
sát, a fénynek és árnyéknak ilyen mesteri játékát 
csak a legnagyobbak engedhetik meg ennyire hibát
lanul maguknak. Munkácsy itt szinte rembrandti 
magaslatokra ér kifejezésben és szerkesztésben egy
aránt. Hasonló jellegű alkotás a „Búcsúzkodás“ is, 
melyben a művész ismét minden elbeszélő tartalmat 
kerülve a legtisztább festőiség tökéletes nyelvén be
szél hozzánk. Ennek az iránynak az eddigieknél már 
jóval gyöngébb képviselője a „Konyhában című kép 
és kedvesen, humorosan hat az „Ásító fiú“.

Egyéb nagy, többalakos képei közül a „Milton“- 
nak és a „Mozart halálá“-nak változataival talál
koztunk a kiállításon. Mindkettőnek eredetije Ame
rikába került és így annál jobban örültünk, hogy 
legalább változataikkal találkozhattunk. Mind a két 
darab másolatnak látszik és ha különböznek is né
mileg a fényképekből ismert eredetiektől, e különb
ségek elenyészőeknek látszanak a nagy nyereség mel
lett, hogy messze idegenben lévő művek, melyek 
Munkácsy alkotóképességének kétségtelen értékei, 
legalább ilyenekkel pótolhatók a magyar kézen lévő 
Munkácsy-anyagból.

Munkácsy már mint híres, sőt világhírű festő for
dult a múlt század nyolcvanas éveinek legelején a 
vallásos témák felé. „Krisztus Pilátus előtt“, a „Gol
gota“ és az „Ecce Homo“ enemű munkáinak három 
csúcspontját jelenti, igaz, hogy értékben nagyon kü
lönböző csúcspontokat. Az első a legnagyobbszabású 
közöttük és bemutatásának sikerével Munkácsy csak 
öregbítette hírnevét. Itt is előadásának rendkívüli
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drámaiságával, izzó színeivel, szerkesztésének át
tekinthető világosságával aratott sikert a művész, 
amit a másik két hasonlóan nagyméretű képénél 
már nem találunk meg. A „Golgota“ már bizonyos 
esést jelent Munkácsy művészetében, az „Ecce Homo“ 
pedig kétségtelen bizonyságot nyújt a mester lassan
ként elsorvadó, kialvó geniejéről. A két első kép ere
detije Amerikába, Filadelfiába került, míg a har
madik mű Déry Frigyes bőkezűsége folytán a deb
receni Déry-Múzeum képtárát gazdagítja. Az első
ből egy pesti magángyüjtő birtokában lévő részlet
tanulmányt láthattunk, mely frisseségével igazán 
megkapó. A „Golgota“ méreteiben jóval kisebb va
riánsát viszont a Szemere-gyüjtemény bocsátotta a 
kiállítás rendelkezésére. így tehát ezek a képei is 
képviselve vannak a kiállításon. De itt van az 
Andrássyak Krasznahorkai mauzóleuma számára ké
szíttetett szép, „Krisztus a keresztfán“ című nagy
méretű képe is, melynek kompozíciójához a „Gol
gota“ hasonló részlete szolgált mintául, bár a 
Krisztus-test elhelyezésében, a kereszt lábánál lát
ható alakok elrendezésében és mozdulataiban na
gyon sok az eltérő vonás. Végül ugyancsak pesti 
magángyüjtő szívességéből mutathatták be az „Ecce 
homo“-nak egy érdekes vázlatát, melyet az eredeti 
képpel egybevetve az alakok mozgásában és általá
ban szerkesztés szempontjából szinte jobbnak érez
tünk. (E kép nem szerepel a kiállítás katalógusában.)

Munkácsy arcképeket is festett, de nem nagy 
számban. Sohasem csapott föl hivatásos arcképfestő
nek, a művei inkább az ábrázoltak iránt érzett sze
metének és barátságának jelei, egyébként nem vál
lalt szívesen ilyen megbízásokat. Paál Lászlóról fes
tett portréja a nagybeteg festőbarátnak nagy hűség
gel és nagy szeretettel készített jellemportréja. Egyéb 
kiállított arcképei magukon viselik a művész szen
vedélyes lendületét és gyors elkészülésük munkájá
nak lüktetését. Akár feleségéről, akár de Marches 
báróról, vagy a művésznek önmagáról készült kép
másait is nézzük, ezek a tulajdonságok ötlenek el
sőknek szemünkbe. Érdekes M. Dórét ábrázoló 
portréja is, mely befejezetlenül maradt és sokat el
árul Munkácsy képfestési technikájából.

Munkácsy műveinek másik nagy csoportját inte- 
neurjei vagy szalonképei alkotják. A XIX. század 
nyolcvanas éveinek párisi szalonjai tárulnak elénk 
e képeken. A szőnyegekkel, bútorokkal, műtárgyak
kal túlzsúfolt főúri és elegáns szalonok, melyeket 
nagyszerű színérzékkel, sikerült kompozícióban ké
szített a művész; ezek a szalonképek művészetében 
igen jelentős helyet foglalnak el. Ezeknek azután 
különböző neveket adnak, a szerint, hogy az inte- 
rieurbe festett alakokat hogyan, minő foglalatosko
dás között festette meg a művész, de azért alapjuk
ban mind közös alaptípusra mennek vissza. 
Itt is különböző címeken találjuk őket: „Párisi 
interieur“, „Az agár“, „Két család“, „Látogatás 
az újszülöttnél“, de az alapakkord mindegyiknél 
ugyanaz, a párisi századvégi előkelő szalonok ábrá

zolása. De van ezek között két kép, mely nem el
készítésének pontosságával, színeinek kiegyensúlyo
zottságával, szerkesztésének finomságával ragad 
meg, hanem vázlatosságával, szemkápráztató színes
ségével és a képalkotás ösztönös tökéletességével, 
mely ezeket a kiállítás legkitűnőbb darabjai közé 
emeli. „Műteremben“ az egyiknek a címe, és tulaj
donképen vázlata annak a Munkácsy-oeuvréjében 
jól ismert és sokszor idézett képnek, melyben ön
magát és feleségét festette meg a művész műtermé
ben, amint éppen félig kész képe fölött tartanak 
együttes szemlét. A másik egy kisméretű „Műterem
vázlat“, mely Petrovics Elek tulajdona és színben 
a művésznek egyik legzseniálisabban megoldott váz
lata. Igaza van Csánky Dénesnek, mikor azt ál
lítja, hogy „ezeknek az előadásbeli könnyedsége, 
nagy tónusereje mellett szinte tündöklő ragyogása 
és színessége semmivel sem marad el a korabeli leg
kiválóbb francia impresszionisták új utakat nyitó 
ábrázolásmódja mögött“.

Híresek virágcsendéletei is, melyeket ötletesen, 
„egészen egyéni stílusban“ festett s amelyek közül 
van néhány Szépművészeti Múzeumunk birtokában 
is. A kiállítás egy magántulajdonban lévő „virág
csendéletét“ mutatja be, mely a vázában szeszélye
sen elhelyezett virágokat melléjük tett tál és edény 
kíséretében mutatja. Ezen is érvényesül ebbeli mun
kám megcsodált festésbeli könnyedsége, lendülete, 
monumentalitása és színessége, mely mutatja, hogy 
elkészítésük magának a művésznek is öröm, esetleg 
komolyabb feladatok között örvendetes pihenő volt. 
Tudjuk, hogy Munkácsy tájképeket is festett és eb
ben sem bizonyult kisebb művésznek, mint a piktu- 
rának eddig bemutatott műfajaiban. Tájképein sok
szor bizonyul Paállal rokon léleknek, máskor vi
szont robusztus természetfestő ereje Courbetra em
lékeztet, akinek hatását talán az a szokása is ma
gyarázhatja, hogy az erős, szinte harsogó zöld szí
neket szereti teljes napfénybe állítani. Kiállításun
kon a „Fasor“ (25. szám) című képe erősen emlékez
tet Paálra, viszont a hasonló című (1. szám) nagy
méretű képe, mely a Kolpachi-fasort örökíti meg, 
egyik legnagyszerűbb emléke Munkácsy tájképfestő 
képességeinek. De érdekes az egész világos színek
kel előadott „Poros út“ című képe is, míg a „Kuko
ricás“ című műve a „látás optikai tisztaságával“ 
ragad el bennünket.

A kiállításhoz a Múzeum katalógust is bocsátott 
közre. Az előszót Szinyei Merse Jenő, akkori kul
tuszminiszter írta. Farkas Zoltán, akinek csak nem
régiben jelent meg a Múzeum kiadásában egy Mun- 
kácsy-kötete, rövid tanulmányban ismertette Mun
kácsy életének történetét és művészpályájának főbb 
állomásait és közben legfontosabb műveinek művé
szeti elemzését is adja. Csánky Dénes a kiállítás 
rendezésének főbb szempontjait méltatta, egyúttal 
rövid jellemzését adta a kiállítás műveinek; a 
katalógust 17 szép kép tette teljessé.

O .  2 .
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MÁSOLATOK ÉS HAMISÍTVÁNYOK 
KIÁLLÍTÁSA

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN

A háborús viszonyok következtében beállott bi
zonytalan helyzet arra kényszerítette a Szépművé
szeti Múzeumot — mint minden más közgyűjteményt 
is —, hogy a nemzet vagyonát képező, a magyar 
kultúra szempontjából felbecsülhetetlen értékű mű
kincseit gondosan biztonságba helyezze, távoltartva 
a pusztulás veszélyétől, de egyszersmind, sajnos, az 
érdeklődő nagyközönségtől is. Az így adódott kény
szerhelyzetet felhasználva, dr. Hoffmann Edith igaz
gató, a grafikai osztály vezetője tanulságos kiállí
tást rendezett a múzeum kiselejtezett anyagából, a 
másolatok és hamisítványok különböző nemeit mu
tatva be. Egy műbarátra nézve sem lehet érdektelen 
ez a kiállítás, de különösen sok hasznot meríthetnek 
belőle azok, akik maguk is gyűjtenek és saját káru
kon tapasztalhatták, mennyi kellemetlenség szár
mazhat a műkereskedelemben ezerszámra előforduló 
másolatok és hamisítványok fel nem ismeréséből.

Senkit sem téveszthetnek meg azok a többé-ke- 
vésbbé szabad másolatok, amelyeket a művészek nagy 
elődök műveiről, mintegy tanulmányként készítettek, 
s amelyek magukon viselik a másoló művész egyéni
ségének bélyegét. Problémát egy mű egészében, vagy 
részleteiben pontosan követett, modorában személy
telen, régi másolata jelent. A másolat már a kivitel
ben is elárulja alacsonyabb színvonalát. Az eredeti 
mű friss, a gyors képzeletet követő, könnyed vonal- 
vezetése bizonytalanná, nehézkessé válik a másolat
ban. Szembetűnő a vonalak próbálgató, szinte resz
kető újrakezdése; a részleges és mellékes egyforma 
kihangsúlyozásával elvész a kép szerves élete és lo
gikus szerkezete, elő- és háttér egyforma kezelése sa
játságos síkszerű hatást ad a képnek. A másolatnál 
nehezebben ismerhető fel a pasticcio, nagy mesterek 
modorában készült utánzat, mert hiányzik belőle az 
óvatos tétovaság és pedáns merevség- Egy má
sik művész modorának ügyes utánzása voltaképen 
alkotó munka, tehát könnyed biztonsággal, a kivitel 
bizonyos szabadságával párosul. Rendkívül nagy 
azoknak a másolatoknak a száma, amelyek metszet 
után készültek, s mint toll, vagy krétarajzok, laví
rozva, színes aquarellé, sőt miniatúrává átformálva 
terelik el a vizsgálódó gyanúját.

Külön fejezetben foglalkozik a kiállítás a részlet
másolatokkal. A képekből kiragadott egyes alakok, 
csoportok a részlettanulmány hamis színében ejtik 
csapdába a kevésbbé járatos gyűjtőt- Sorozatos pél
dák hívják fel a figyelmet a különböző hamisítási 
fogásokra, a szándékkal kopottá, szakadozottá pre
parált papírokra, a régi tinta fakó színének hígított 
tintával való utánzására, a tetszetősen kiszínezett, 
mutatós másolatokra. Más példák viszont az áruló 
körülményekre mutatnak rá, amelyek rögtön gya

nút kelthetnek, így a régi időben használt másolat
papírra vetett rajzok, s az eredeti rajz koránál nyil
vánvalóan jóval későbbi papírok.

Félrevezetők, de sokszor éppen árulók lehetnek a 
signatúrák, vagy a rajzon található ráírások, fel
jegyzések is. Sok ügyesen hamisított aláírást csak a 
tapasztalt szakértő ismer fel, de még őt is meg
tévesztheti a másolónak rosszhiszemű, önkényes alá
írása, mellyel mintegy saját eredetijének tünteti fel 
a lapot. Egy rosszul írt név, helytelen dátum viszont 
kétségtelen bizonyítéka a rajz hamisítás, vagy má
solat voltának.

Néhány régi, híres gyűjtő bélyegzőjével ellátott, 
újabban értéktelennek bizonyult lap arra int, hogy 
a régebbi nagy gyűjtők tekintélyét sem fogadhatjuk 
el föltétkn bizalommal.

Hangsúlyozza a kiállítás azt is, hogy a másola
toknak igen fontos szerepük lehet a műtörténeti ku
tatás terén. Hézagpótló a jelentősége azoknak a má
solatoknak, amelyek nagy művészek elveszett rajzait 
őrzik meg számunkra. Sok képnek eredeti helyét és 
keletkezésének idejét a másolaton talált feljegyzé
sekből ismerjük. Máskor viszont a másolóra vonat
kozólag találunk életrajzi közléseket, amelyek, ha a 
másoló művész jelentékeny, művészettörténeti szem
pontból rendkívül fontos adatot szolgáltatnak.

A hosszú évek tapasztalatát igénylő biztos ítéle 
tét, szakértelmet egy kiállítás bármely gondos át
tanulmányozásával megszerezni nem lehet. A Szép- 
művészeti Múzeum grafikai kiállításának célja az, 
hogy a műbírálathoz okvetlenül szükséges elemi is
meretek elsajátítását lehetővé tegye, s felhívja a 
laikus gyűjtő figyelmét arra, hogy kritikátlan lelke
sedés helyett a legnagyobb óvatossággal és körül
tekintéssel járjon el minden kezébe kerülő lapnál.

DOMÁN ANDREA

A NEMZETI SZALON TÖRZSTAGJAINAK 
MÁSODIK KIÁLLÍTÁSA

A Nemzeti Szalon művészetpolitikája évek óta 
az, hogy lehetőleg távoltartja magát a szó közön
séges értelmében vett — művészetpolitikától. Kiállí
tási helyiségeit a legellentétesebb művészi hitvallású 
csoportoknak nyitja meg, mert törekvése nem egy 
ilyen vagy olyan irányzat kiszolgálása, hanem az, 
hogy minél szélesebb keretek között vigye nyilvá
nosság elé a mai magyar művészet termését. Buda
pesten, ahol a jó kiállítási helyiségek száma olyan 
kevés, ez az egyetlen helyes út. Természetesen ez 
nem jelenti azt, hogy mindenki, válogatás nélkül 
megjelenhetik a kiállítási termek falain. Az
egyesület válogat programmja összeállításakor, 
de e válogatás egyetlen elve a tehetség és 
tiszta szándék vizsgálata. Ezt a nehéz és rendkívüli
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felelősséggel járó munkát csendben, de annál na
gyobb odaadással és komolysággal az egyesület törzs- 
tagtestülete végzi.

A testület tagjainak összeválogatása — mint mos
tani, második bemutatkozásuk is bizonyítja — való
ban szerencsés, mert a már említett elvek alapján 
történt. Helyet foglalnak itt idősebb és fiata
labb művészek egyaránt, éppen úgy megtalál
juk a konzervativizmus képviselőit, mint a „modern
ségét“. Hogy kiállításuk mégis egységes és harmo
nikus képet ad, az — Petrovics Elek brilliáns rende
zésén kívül — főként annak tudható be, hogy a 
tagok összeválogatása tehetségük, sőt: elért eredmé
nyeik alapján történt. A tehetségnek, a leszűrt, ki
érett művészetnek ez a magas és tiszteletet paran
csoló színvonala biztosítja a kiállítás egységét és 
avatja az évad egyik legjelentősebb képzőművészeti 
eseményévé. Minden egyes kiállító „márkás név“ 
birtokosa és a művészeti köztudat már körülbelül 
kijelölte helyüket és meghatározta jelentőségüket 
képzőművészetünk fejlődésében. így e kritikus fel
adata sem lehet bírálat gyakorlása, hanem meg kell 
elégednie azzal, hogy rámutat egy-egy érdekesebb 
jelenségre.

Először a kiállítás alatt tragikusan elhunyt Szüle 
Péter műveit kell említenünk. A három arckép és 
két kisebb tájkép méltón képviseli ennek a k i
váló mesternek művészetét, XXXVI. Rácz Laci 
arcmása mindent összefoglaló tömörségben mu
tatja tehetségét.

Az idősebb mesterek túl vannak a kísérletezés kor
szakán s kiforrott művészetüket válogatott alkotá
sok képviselik. Érdekes Csók István négy műve, 
mert időben nagy távolság választja el őket egy
mástól. Egyik még az első világháború előtt készült, 
egy másik a harmincas években, kettő pedig a leg
utóbbi időben. A régebbiek lágyabbak, líraibbak, 
ragyogóbb színűek, az újabbak viszont tömörebbek, 
eszközeikben egyszerűbbek, összefogottak. Rud- 
nay Gyula négy alkotása közül izzó színekkel meg
festett oltárkép-vázlata tarthat számot fokozott ér
deklődésre. Réti István Herczeg Ferenc remekbe- 
készült arcképét állította ki. Kosztátói egy ragyogó 
színekben gazdag figurálist és egy kis csendéletet lát
hatunk, Edvi Illés Aladárt három leszűrt egyszerű
ségű alkotás, Glatz Oszkárt és Szlányi Lajost han
gulatos tájak képviselik. Vidovszky Béla két interi- 
eurje líraibb, impresszionisztikusabb egyéb hasonló 
müveinél. Benkbard Ágost Alvó leánya tiszta nagy
bányai stílusával, Burghardt Rezső Tanulmánya szí
neinek szépségével válik ki.

A fiatalabb nemzedék képviselői is művészetük 
teljes vértezetében vonulnak fel. Márffy és Egry 
pompás színkölteményekkel, Szőnyi István három 
csodálatosan finom tájképpel szerepel. Bernáth 
Aurél Csendélet c. képe a sötét színek bárso
nyos és meleg ragyogásával lep meg. Kmetty János 
a legegyszerűbb, szinte aszkétikus művészi ezközök- 
kel dolgozik, Szobotka Imre mindjobban leveti kissé

tiyers-formalisztikus modorát, hogy líraibb, elmosot- 
tabb tónusoknak adjon helyet. Molnár C. Pál három 
gótikus áhitatot lehelő vallásos tárgyú képet állít 
ki. Hubay Andor művei közül különösen kiemelke
dik a Fehér éjszaka című művészi kompozíciójával 
és erős hangulati hatásával. Elekfy Jenő vízfestmé
nyei újabb bizonyítékát szolgáltatják annak a tény
nek, hogy ma ő akvarell-festésünknek talán legki
emelkedőbb művelője.

A kiállító szobrászok száma jóval kisebb, de mű
veik értékben semmiképen sem maradnak el a fes
tők műveitől. Horvai Jánosnak hősi-emlék tervei 
emelkednek ki. Kisfaludi Strobl Zsigmond két alko
tása mély, szimbolikus értelmet sejtet, Sidló Ferenc 
Torzója a mesterségbeli készség csillogó remeke. 
Medgyessy Ferenc két feje az egyszerűség, a nagy 
formákra való építés remekműve, Pátzay Pál Ber
náth Aurél feje az emberábrázolás elmélyült töké
letességével gyönyörködtet. K. N. A.

A MÜBARÁT gyorsan váltakozó kiállításai so
rában első Elekji Jenő gyűjteménye volt. Elekíi 
egyike legjobb akvarellistáinknak, annyira kiváló, 
hogy ellen tud állani elsőrangú mesterségbeli tudása 
csábításának: nem az előadással való ügyeskedést 
tartja legfőbb céljának, de a lelkében a természet 
jelenségeinek láttára keletkezett mély és igaz érzé
sek minél mélyebb és igazabb kifejezését. Kitűnő 
fölkészültsége ellenére nem akar elkápráztatni 
ecset-tornamutatványokkal, de a színeknek, for
máknak, hangulatoknak odaadó szolgálatába állítja 
eszközeit. Nem fut önmagukért való érdekességek 
után, nem lesz belőle stereotyp „akvarellista“, de 
áhitatos lélekkel keresi témáit s a látottakat meg
győző erővel tudja közvetíteni a néző számára.

Egyéb, szellemesen ügyes vízfestményektől ab
ban is különböznek munkái, hogy amazoknak néha 
túlon-túl fitogtatott könnyedsége helyett Elekfy 
művei súlyosak, olykor szinte komor hatásúak. 
Számára a dolgok színe mindig újra és újra meg
oldandó probléma, sőt egyenesen keresi a benső
séges érzést árasztó, különleges hangulatokat, s olyan 
színeken tolmácsolja azokat, melyek nem az akva- 
rellisták szokványos színei. Nagyon érdekesek és 
sikerültek figurálisai, melyek kiváló rajztudását is 
bizonyítják. „Karnevál“ című lapján hallatlan 
ügyességgel (de nem ügyeskedéssel) ábrázolja a ruha 
selyemanyagát. Komor hangulatot közvetít a „Szep
tember végén“, Eugen Bracht drámaian sötét fest
ményeire emlékeztet a fekete-zöld-fehér színeknek 
hideg, viharos hangulatát árasztó „Tölgyek“ című 
képe. Igen merész a „Nyugtalan Balaton“ problé
májának a megoldása és izgalmas közvetlenséggel 
szól a vízpart-lakó műértők szívéhez a barna-lila 
„Enyhe hullámzás“.

A következő kiállítás Novotny Emil Róberté és 
Gräber Margité volt. Gräber Margit képei sokféle 
hatást tükröznek: Cézanne-t, Vaszaryt, Bascht, 
Szülét, Bernáth Aurélt, kiknek — a művésznő ön
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arcképén — kissé még Rembrandt is segítségére 
van . . . Ebből következik, hogy oeuvre-jéből meg
lehetősen hiányzik az egyöntetűség. Különösen 
szembeötlő példa erre az erősen Vaszary-s „Csönd
élet“ (7. sz.), meg a „ . . . pasztózus zengzetesség 
remek szintézise“ . . .-ként (?) alkotott „Könyöklő 
nő“. Figyelemre méltó készültségét, egyben lírikus 
hajlandóságát a jól megmintázott „önarckép“ és a 
„Nő vázával“ mutatja meg. Novotny Emil Róbert 
a lángoló, tüzes tisztaságú színek, a művészi ökonó
miával leegyszerűsített, de annál kifejezőbb for
mák, az izgalmas szín- és fénykontrasztok érzések
ben, megérzésekben, meglátásokban igen gazdag 
embere. Ha néha-néha eszünkbe jut is merész szí
neiről, érzékeny, mindig az ihlet égő forróságát 
éreztető vonalvezetéséről Van Gogh, e mester ha
tása nem annyira erős, hogy Novotny egyéniségét 
veszélyeztetné. Ezek a vonalak, ecsetjének minden 
húzása tele vannak szenvedélyes erővel, a művész 
és a bálványozott természet. közti viszony mélysé
géről, a meglátás, az élmény és a visszaadás kö
zötti nagyszerű közvetlenségről tanúskodnak és 
minden izzó szenvedélyességük mellett is nyugod
tak és mentek Van Gogh zilált idegességétől. Zöl
des hangulatával igen szép „Szobasarok“ című 
képe; kitűnően sikerült hg. O. M. virtuózán elő 
adott arcképe; a művészi egyszerűsítés elsőrendű 
példája a „Hortenzia“, de még inkább a föld szer
kezetét, a táj nagyszerűen logikus fölépítettségét 
remekül érzékeltető „Gellérthegyi utca“. Megraga- 
dóan érdekes a merész színezésű s a sötét, tiszta, 
szinte feketének ható, de mélytűzű berlinikékkel, 
körülfoglak „Női fej“. Üjabb élményekkel szolgál 
a biztos előadásé, nagy síkok együttesébe egysze
rűsített „Füzek“. Megkapó a „Súlykolók a fák 
alatt“ remek zöld hangulata és Tornyai-s erő feszül 
„Klarinétos fiú“ című képén. A „Lágymányosi táj“ 
láttára — konstruktív fölépítettsége miatt — Szo- 
botkára kell gondolnunk, bár e kép vakmerő elő
adása kizárttá teszi az utánérzés lehetőségét.

Ugyancsak a MÜBARÁT termeiben voltak lát
hatók Bor Pál festményei és Cserepes István szob
rai. Bor Pál napimádó. Képei: a napnak bemutatott 
áldozatok. És a fénynek embere. „Naplemente a fák 
között“ című alkotása szembefény-problémákkal 
viaskodik. „Fölkelő nap a Balatonon“ ezüstös köd
párákon elömlő szembefény, „Naptükrözés a Dunán“ 
vakmerő virtuózkodás a festékmasszákkal. „Naple
mente Verőcén“ és társaik, több-kevesebb sikerrel 
próbálják megoldani a napnak, mint képtémának 
alig megoldható problémáját.

Cserepes István, mint szobrász, most először lép 
gyűjteménnyel a nyilvánosság elé. Ezek a művei 
sokkal rokonszenvesebbek, mint első szobrászi kí
sérletei, melyekkel annak idején túl korán tette ki 
magát a kritikának. Az akkori „stílus“-ban elő
adott munkáiból ugyan még itt is találkozunk egy- 
kettővel (mint pl. a „Kovács“ című), ál-anyagszerü, 
inkább a kővel való kínlódást, dadogást, mintsem

a kő nemes anyagának nyelvén való beszédet mu
tató szobrokkal. Ezek közé tartozik a „Proletár
anya“, meg a „Munkásasszony“ is, melynek nyers 
előadása nem egyenes, keresetlen beszéd, csak 
affektáltság. Kivételt jelent az „Alvó“ nevezetű 
kő, melynél elég természetesen alakultak ki a for
mák, mintha a kő magától teremtette volna meg 
a művet, annyira komolyan és művészien anyag
szerű a munka. A „Munka lelke“ nevű terrakotta 
bombasztikus címe nem kárpótol a mű igen nagy 
művészi hiányaiért. Ezekből az időkből az „Anya
ság“ című dombormű lehelletfínom plasztikájával, 
könnyed, mégis elmélyedő előadásával megnyugtat 
a művész tehetségét illetően. Kőfaragványainál si
kerültebbek terrakottái.

A napimádó után fényimádó következett: Faddi- 
Förstner Dér»s. A víz tükrén — lehetőleg a fölül
ről nézett víz tükrén — szétáramló sugárözönt, a 
szembe szikrázó ragyogást, az árnyékokat a néző 
felé vető fényt érzékelteti művein. A „Gegenlicht“ 
problémája megoldására jó fegyverei vannak: jó 
szem és kifogástalan képzettségű kéz. „Táj
kép“ című képe erős Szőnyi-hatásokat árul el 
(különben is sokszor kell művei előtt Szőnyire gon
dolnunk), s ha túltenné magát az általános érte 
lemben vett rajzon, akkor kitűnő Szőnyi-kép lenne 
e művéből.

MŰTEREM. Perlusz Gyula költői tolmácsa a 
nagy hegyek szépségeinek. Különösen havas képei 
vonzók, sötétzöld és a sok fehérnek halk változa
tai. Ugyancsak a MŰTEREM mutatta be Penyigei 
Manczur Viktor képeit. A kritikust — működése 
közben — nem érdekelheti az a körülmény, hogy 
a festőnek nem a művészet a főfoglalkozása, az sem 
érdekelheti, hogy mástól tanulta-e mellékfoglalko 
zását, vagy önmagának volt mestere, nem számít
hatja se enyhítő, se súlyosbító körülménynek, hogy 
a művész hivatásos orvos-e, vagy más mestersége 
van, csak egyet tehet bírálatának szempontjává: az 
alkotások művészi értékét. Csak erőltetett képzet- 
társításokkal lehet szellemi rokonságot megállapí
tani orvos és képzőművész közt; az a jelentékte
len terjedelmű sík, melyen művész és orvos hivatás
szerűen találkozik — az anatómia —, az orvos- 
tudománynak igen jelentős, a festészetnek másod
rendű alkotó eleme, lévén a művészet mégis csak 
elsősorban a lelket foglalkoztató, az érzések vilá
gába tartozó hivatás. Manczur képei jók, de az át
lagnál nem súlyosabb jelentőségűek; tehetsége is van, 
ám nem akkora, hogy rendszeres, odaadó tanulás 
nélkül sokkal több legyen belőle széplelkű dilettáns
nál. Talán kár is, hogy nem szentelheti egész éle
tét a művészetnek, mert művei így is túlnőttek az 
otthon keretein.

A katalógus szerint:,, . . . járt Itáliában, ahol át
tanulmányozta a képtárakat is . . .“ Ennek ellenére 
nem sok olasz hatás mutatkozik képein, melyek 
naturalizmus és jókora adag stilizáló hajlam szü
löttei. Szereti a halk, letompított színeket, nyugodt
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szemlélődés közben — látszólag vívódásmentejen — 
készülnek képei. Legsikerültebb az „önarckép“, a 
„Gyermekek kékben“ és a „Domboldal“. „Dr. R. B. 
arcképe“ artisztikus egységes kompozíció. Legtöbb 
művének közös tulajdonsága, hogy a ruhák mögött 
nincs test. Dilettánsos művek a „Kék műtő“, a 
„Műtét a Donnál“ és különösen a „Csoda a temp
lom óvóhelyén“.

A MŰTEREM következő kiállítása két festőt 
és egy szobrászt szerepeltetett. Legerősebb hármuk 
közt a szobrász, Balázs István, ki különösen 
az arcképek terén ér el jelentős eredményeket. 
„Krisztus“ című fafaragása ugyan nem sokkal több 
egy becsületes Herrgott-schnitzler-munkánál, de 
leány-portréja („Emőke“) kedves közvetlenségével, 
vagy az „Áron bá’“ nyugodt, széles előadásával s 
a többi arcmás is komoly tudású, értékes művész 
munkái. Szőke József a pasztell művelője. Képeit 
jól összehangolt színezés jellemzi. Szépek a turisz
tikára csábító „Hegyoldal“, a kitűnő „Dinnyési 
táj“, a finom napsütéses sávval és a napos erdő dél
utáni hangulatát elénk varázsoló „Erdei út“. — 
Szalóki Sándornak, az akvarellistának művei: je
lentéktelen, iskolás — de távolról sem főiskolás — 
vízfestmények, melyek — a sorukból értékükkel 
kiugró „Akácos erdő“-t, „Októberi hangulat“-ot, 
az „Őszi reggelt“-t és a télimádók szívét meg
remegtető „Téli hangulat“-ot kivéve — nem szol
gáltak nyilvános kiállításra.

ALKOTÁS. Nagyon szeretnők tudni, hogy azok
ból a szépen hangzó és csakis önmagukért, az 
író örömére kitermelt, a kritikusok egy részének 
mankókul szolgáló előszói mondatokból a művész 
Barcsay Jenő megért-e vájjon egyet is? És úgy ér- 
zi-e vájjon, hogy ,, . . . pompásan kibomlott, de 
eresztékeiben meglazult, mintegy süppedékessé vált 
képfelülete . . .“, mely „ . . . megint plasztikussá fe
szült . . .“, tényleg kifejezi-e azt, amit ő, a művész 
ki akart fejezni? . . . vagy csak megörült annak, 
hogy milyen nagyszerűeket lehet műveihez hozzá 
asszociálni? . . . Vájjon nem unja-e ezt az álszen
teskedve vállveregető támogatást, mellyel valaki a 
művész hátán akar egyéni ambíciók csúcsaira föl 
szekerezni? Mi szüksége van a csupa elszánt erő 
Barcsaynak, hogy azzal a már közhellyé vált, sab
lonos és zagyva, frazeológiával körülszagolgassák 
képeit, melyek önmagukért beszélnek? S ha olykor
olykor hozzáértők előtt is érthetetlenek maradnak, 
egyet minden néző számára képes közvetíteni: az 
erőt. Mert Barcsay képeinek legjellegzetesebb együtt
hatója az erő. Maga a művész pedig erős tehetség.

Nem írunk hízelgő szavakat a művészről, mert 
szeretnők végre megvalósítva látni mindazt, amit 
tőle valóban várunk. Az „Esti hangulat“, a „Gyár“, 
a „Szentendrei házak“, vagy a „Vörös dombok“ 
telve a Germinal félelmes zordonságával, a „Dina
mikus táj“, a „Fehér árkádos falak“, meg a „Csönd
élet“ heroikus alkotások, mindegyikben van valami

büszke hátatfordítás a valóságnak. A feketék és 
fehérek drámai küzdelmében sok az izgalmas ér
dekesség. Gyári képeinél Piranesi nagyszerű soro
zata jutott eszünkbe, persze az olasz mester távol
ról sem volt képes oly jól eltitkolni, hogy tud raj
zolni . . .  A „Színes táj“ és tarsai: játszadozás a 
színekkel, illetve a festékekkel s mintha egyetlen 
programmjuk volna a „pour épater les bourgeois“. 
Egész sorozatnyi képénél a címek fölcscrélhetők, 
nem lett volna okosabb a nyárspolgári címek ötlése 
helyett úgy csinálni, mint Kádár Béla: semmit sem 
írni a képekhez? A laikus úgysem érti a kapcsola
tot a kép és a cím között, a hozzáértő pedig úgy
sem értékeli a címekben rejlő, esetleges irodalmi 
szellemességet.

Az ALKOTÁS következő művészei: Hrabéczy 
Ernő és Román György. Hrabéczy =  Rembrandt T 
Bernáth Aurél +  igen gyönge tudás. Persze a há
rom együtthatóból az első atomnyi, a második 
molekulányi mértékben van jelen szemben a har
madikkal, mely lényeges alkotóeleme művészetének. 
Román György álmokat fest, szinte a kis gyermek 
lelkes odaadásával s megható naívsággal. Határo
zottan nagy a komponáló készsége, művei gazda
gok ötletben, gondolatban, kár, hogy mindez pon
tosan fordított arányban áll tudásával.

A művészi tehetetlenséggel párosult, sokat és ér
dekeset akarás jegyében született kiállítások után 
érdekes, komoly művészi értékű festő gyűjteménye 
következett: Vörös Gézának franciás képei keltet
tek érdeklődést. Különösen érdekesek — és a szok
ványos gallicizmussal semmiféle rokonságot nem 
tartanak — a női fejek. Nagyobb kompozícióin len
dületes vonalakban iramlik ecsetje. Ezek közt külö
nösen a széles formákra törekvő, összefoglaló elő
adásé önarcképe, a mély, szomorú színekben tar
tott „Hegyoldal“, meg a Matisse-os „Akt“ tűntek 
ki legjobban. Akvarelljeinél művészi célkitűzése tel
jesen eltér olajfestményeitől. Legérdekesebbek köz
tük a „Nő képek közt“ és a kissé japános „Szürke 
hangulat“.

Gróf Almásy-Telekl Éva Szalonjában öt festő 
és három szobrász művei kerültek kiállításra. A 
művészek és műveik összehangolása kitűnően si
került.

Barzó Endrét annak idején mi méltattuk először 
a Műcsarnokban a nyilvánosség elé került művei 
alapján. Nem „keresi“, de nagyszerű ösztönösség- 
gel rátalál a táj, azaz bármely látott élmény lel
kére. Áhitatos, lelkes átélés minden ecsetvonása. 
Művei — egy-kettő kivételével — pasztellek, de 
ezzel a gyöngéd festékanyaggal annyi erőt tud 
belevarázsolni képeibe, ami még olajfestékes ecset
nek is becsületére válnék. De ezt az erőt magától 
értetődővé teszi a látottakban való művészi gyö
nyörködés nemes őszintesége, a kifejezés ihletett- 
sége és keresetlen igazsága. Ezt az őszinteséget nél
külöztük llosvai Varga István „neo-akadémikus“
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képein. Művei utánérzések, félreértett Bernáth 
Aurél-os elemekkel. Legértékesebb és legőszintébb 
műve az egyéni szín- és fényhatásával az ,,Udvar
részlet“. Főnyi Géza poéta, akinek mintha minden 
verse mély szomorúságban foganna. Passzív lélek, 
ki mintha csakis a szomorúságot, a bánatot, lemon
dást, pesszimizmust sugárzó színek felé tudna be- 
fogadóan kitárulni. „Külváros“, „Gyártelep“ című 
alkotásaiban van valami félelmetesen monumentá
lis. A „Tűzfalak“ ijesztően égnek meredő formái, 
vagy a „Kültelek“ vigasztalan, örökkétartónak 
látszó éjsötétje mélyen a lélekbe markoló előadá
sukkal fokozzák a már a téma meglátásában rejlő 
határtalan komorságot. Benedek Jenőnek ez az igazi 
bemutatkozása a nyilvánosság előtt. Jövőt ígérő, 
értékes művész, kinek — a sok között — egyik na
gyon rokonszenves tulajdonsága, hogy nem tartja 
a kifejező erő és a modernség leglényegesebb al
kotó elemének a normális értelemben vett szépség
ről való lemondást, amint arról a „Kifestett lányok“ 
című képe tanúskodik. Bernáth-hatásokkal bősége
sen találkozunk, de művészünknél ez nem jelent 
hajlást a dekadencia irányában. „Csendes pihenő“ 
nevű alkotása: méla este, némi engedményekkel a 
naturalizmusnak, de épp elég anaturalizmussal,

hogy tele legyen kifejező erővel. Szép és közvetlen 
hatású munka önarcképe, mely egyéb, festői értéke 
mellett a becsületes mesterségbeli tudás mind ke- 
vésbbé értékelt tulajdonságát is tartalmazza. „Ma
donna“ : kompromisszum a szép és a „modern“ 
(már amit a nagyközönség, sőt olykor egy-egy mű
vész is modernnek vél) között, éppen nem hátrá
nyára a modernségnek. Még a fekete és zöld szí
nek harmóniájára épített képét („Fiatal leány“) 
emeljük ki. Mibáltz Pál egyik legkiválóbb modern 
irányú művészünk. A végtelenségig szerény ember, 
olyan valaki, akinél a művészet nem kiszámított 
hatáskeltés, de elmerülés a művészetnek és önmaga 
lelkének mélységeibe, távol minden vásári zajtól. 
Szinfonikusa a színeknek, muzsikája tragikus hang
zású. mintha az élet világos oldalai nem érdekel
nék. A „Gellérthegy mögött“ különös játéka a sá
padt — a halott arc rejtelmes mosolyára emlékez
tető — halk szomorúságé fényességnek, álomszerű 
színeknek, egy csodálatosan szép kékesszürkének, 
egy igen finom, szinte esőfüggönyön átszűrt fényű 
sárgának és a színharmóniákban a vezértémát re
mekül játszó indiai vörösnek. „Őszi lombok“ : halk 
hangú mesélés az ősz bűvös szomorúságáról. Kék 
ködben álmodik a „Parkrészlet“, lila akkordokat 
csendít a „Tájkép“ és a „Kovácsműhely előtt“, 
gazdag színálom a „Csöndes délután“, a szürke, 
okkersárga, téglavörös és fekete színek orgonajátéka 
a „Szürke udvar“ és az előadásbeli erő is — a ko 
moly tudás — megmutatkozik a „Csonkolt fák“ 
című alkotásán. Monotypiái: egy-egy kis remekmű, 
olyan szépségekkel, melyek a különleges nyomtatás 
eredményei. Nem szabad elfeledkeznünk akvarell- 
jeiről sem, melyek közül a csodálatos szürkéjű „Esős 
idő“ felejthetetlen emléket jelent számunkra.

Magas a művészi szintje a három szobrásznak. 
Kerényi Jenő már a főiskolai ifjúságnak műcsar
noki kiállításán föltűnt sokat ígérő tehetségével. 
„Talpát néző“ című terrakottája stílusos, egészsé
ges primitívségű munka. Érdekes mozdulatot rög
zít szobrászian statikussá a „Leány korsóval“. 
Tömbszerű szűkszavúságában is jellegzetes, kiváló 
alkotás a „Vetkőző leány“. „Síremlék“ életnagysá
gon fölüli alakja monumentális archaizmusával tö
kéletesen fejlett stílusérzékre mutat. Ám meg kell 
jegyeznünk, hogy a modernségnek teljesen téves ér
telmezése, ha azt hiszi valaki, hogy tudatos, akart 
deformálás, a mindenáron új modernné tesz va
lamit.

Borbereki Kovács Zoltán kitűnő festő volt és 
félretette palettáját, hogy kitűnő szobrász legyen. 
Már első, Ernst-múzeumbeli festménykiállításán föl
hívtuk a figyelmet a képeiben megnyilatkozó ha
talmas szobrászi tehetségére. Igazolja jóslatunkat e 
kiállítása és benne a Gábor Áron-emlékmű részlete, 
a ritmussal teli, szögletes előadásé, formákat hang
súlyozó „Akt“ és az érdekes vonaljátékú, kőben 
nagyszerűen elképzelt „Vetkőző“. A probléma szinte 
túlnő a szobrászati gondolaton, át, a zeneibe, a nél-
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kül, hogy egy pillanatig is szembekerülne a tiszta 
szobrászival. Egészen érdekes és új — különösen, 
ha szemben nézzük a művet — a formáknak egy 
pontban összefutó ívekbe komponálása.

Nyugodt fenséggel szól hozzánk ]álics Ernő ar- 
chaisztikus ,,Anyaság“-a. Szépek a meunieri erővel 
megalkotott munkás alakjai (részletek a M. F. T. R. 
domborműveiből). Az ismeretlen nevű nagy egyip
tomi mesterek (IV. dinasztia) örökké szép szob
rainak királyi nyugalma árad ,,Köpülő asszony“
című alkotásáról. RÓNAY KÁZMÉR

A SVÁJCI SAJTÓ A MAGYAR KIÁLLÍTÁSRÓL
A Der Bund 1944. január 28. számában meg

jelent kritikájában többek között a következőker 
írja a modern magyar művészetről:

„Ha a nemzeti művészet és kultúra legmagasabb 
értékeit a propaganda olyan megnyerő gesztusával 
tárják elénk, mint az a Kunsthalle új kiállításának 
megnyitásán történt, akkor a svájciak mindig szíve
sen fogják megragadni a feléjük nyújtott kezet.

A modern magyar festőművészet közvetlen benyo
mása olyan erős, hogy az ember rögtön elmerül a 
közvetlen szemlélésben és megfeledkezik a közbe
szóló mellékes indítékokról. Ennek a jelenkori mű
vészetnek történeti keletkezéséről és az összeurópai

művészettel való összefüggéséről is csak azután óhaj
tunk tiszta képet alkotni magunknak, ha már vala
mennyire csillapítottuk a fenntartás nélküli befoga
dásnak azt a szomjúságát, amelyet mindjárt belé
péskor érzünk. Az a festészet, amely önmagában 
oly erősen megalapozva áll itt előttünk, nem tegnapi 
és nem mai, sem a Nyugatnak, a szlávságnak és a 
Keletnek valami speciális összjátéka — bár ilyet 
gyakran vélünk érezni —, hanem mindenekelőtt a 
faj természetes tehetségén, a vérségi beállítottságon 
látszik nyugodni, hasonlóan a magyarok zenéjéhez. 
Mennyire hiányzik a merev akadémizmus azoknál 
is, akiket a katalógus, mint professzorokat, érem
tulajdonosokat és reprezentánsokat mutat be! Meny
nyire az ihlet tüzének engedelmeskednek! Ha egyen- 
kint tekintjük őket, személyes sajátságok olyan bátor 
és független követését állapíthatjuk meg, amelyek 
részben erősen eltérnek egymástól; és mégis félre
ismerhetetlen egységet képeznek azzal a csekély ki
vétellel, amely egy nyugateurópai iránynak hódol, 
összeségükből valami egész határozott fluidom 
árad ki.

A nagyteremben három festő művei vannak 
együtt, azé a háromé, akiket mintegy az újabb ma
gyar művészet atyamestereinek, hagyományőrzőinek 
tekinthetünk. Az elhasználatlan fiatalság tüze lobog 
bennük is. Rudnay Gyula közöttük a legnyugodtabb
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RÉSZLET A BERNI MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSRÓL.

és a legtisztultabb, nagyon finom és kiegyensúlyo
zott a festői stílusa, hidat ver a múlt felé, nem 
utolsó sorban az új magyar művészet ősének, Mun
kácsy Mihálynak, alakokban gazdag ábrázoló mű
vészetéhez. Rudnay genre-figurái, lovasai és paraszt
jai, pompás „Csavargó“-ja a háttér telített, fűszere
zett sárgásbarna foltjával, amely a földet majdnem 
megfoghatóan varázsolja a vászonra, a „Csipkeken- 
dős asszony“ kitűnő képmása, mind a legteljesebb 
megtestesítői annak, amit a katalógus előszava így 
fejez ki: a nemzet lelke nyomasztó, szenvedélyes, 
dacos álmait álmodja műveiben.

Rudnay két szomszédja, noha már tíz vagy több 
évvel idősebbek, még mozgalmasabban és forróbban 
hatnak, mint ő. Koszta József tájképeiben és portréi- 
ben egész terjedelmében mutatja a színeknek azt a 
telítettségét, amely mintegy a levegőt átforrósító 
napsütésből és a talaj termékenységéből látszik fa
kadni. Minden képe a túlcsordulásig telítve van 
ezekkel az elemi festői értékekkel. A kiállítás köz
pontjának látszik „A három szent király“, amely az 
Istenanyát zöld mező közepére helyezi és a három 
királyt, mint kabátos parasztot lépteti fel; ez a 
bájos természetesség elragadó. Koszta virágai, arc
másai a színes kifejezésnek ebben a bensőségében 
néha a legtökéletesebbet érik el. Vaszary Jánosnál a 
mozgás dinamikája és a színek gyors és telített ára

data még fokozódik. A fényjelenségeknek és a szí
nek szikrázásának ebben a zűrzavarában, a világos
ság és sötétség drámai játékában az impresszioniz
mus közvetlensége látszik tovább élni. De míg az 
impresszionizus a jelenségeket bizonyos hűvösséggel 
csak optikai szempontból ragadja meg, addig 
Vaszarynál minden eleven szenvedély. Milyen szen
vedélyes az élmény például a „Fürdőző nők“-ön, 
ahol az aktok olyan odaadással olvadnak bele a 
környező természetbe, micsoda bensőséges áradást 
szemlélhetünk minden tájrészleten. „A Golgota“ 
azután a színek ritmusát még tovább fokozza, majd
nem démoni módon. Hajlandók volnánk Delacroix-t 
idézni példa- vagy összehasonlításképen Vaszary 
ábrázoló tehetségéhez, noha a függőséget semmi
képen sem lehet megállapítani.

A nagyterem körül az oldalfülkékben és az alsó
termekben festők egész sorának művei függnek, ame
lyeket a már ismertetetteknek majdnem vagy telje
sen egyenjogú társaiként lehetne felsorolni.

Már az előcsarnokban találkozunk az egyik leg
erősebb egyéniséggel, Szönyi Istvánnal. Nagy tem
peraképeken tájképi és figurális témavilágot bonta
koztat ki és ezt egészen luminisztikusan fogja fel, 
levegős, világos tónusok lebegése és hullámzása ez, 
amelyek különösen a folyó képeken fenségesen csil
lognak és rezegnek. Ha svájci volna, „welsch“-nek
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mondanánk- Mint magyar, a világos, ballaszt nélküli 
plain air festészet képviselője. Ki kell emelni a 
nagyon eredeti „Eső“-t az ernyők bársonyosan mély 
fekete színével. A népi élet ábrozolója Aba-Novák 
Vilmos, majdnem elbeszélőnek vagy társalgónak ne
vezhetjük megfizethetetlen részletekben oly gazdag 
festészetét. Vásári, falusi, cirkuszi jelenetekből olyan 
részleteket hasít ki, amelyek alakoktól és tárgyaktól 
hemzsegnek és rendkívül élénk, tarka-barkán lebegő 
színfoltokból vannak összetéve. Bernáth Aurél sű 
rűbb vérű és sötétebb, őt még határozottabban jel
lemzi az a telítettség és nedvbőség, amelyek a ma
gyaroknál mindig megragadnak. Alak és táj itt is 
csodálatos bensőségesen sikló kapcsolatokban bonta
koznak ki és mélyen átérzett világképet eredmé
nyeznek. Még sok jelenséget kellene felsorolni, ame
lyek szemléletes benyomásként megmaradnak emlé
kezetünkben akkor is, ha az idegenhangzású név 
feledésbe megy.

Sajnáljuk, hogy a plasztikára csak néhány mon
dattal utalhatunk, de nagyon messze vezetne, ha a 
részletekbe akarnánk hatolni. Az érzékletes megjele
nítés öröme és az eleven temperamentum a plaszti
kát is méltó párként állítja a festészet mellé. A szál
lítási nehézségek miatt természetesen csak kicsiny 
vagy közepes nagyságú művek vehettek részt a ki
állításon. Változatos és beszédes világ ez, mozgé
kony, eleven alakocskákkal: paraszt és magvető, 
koldus, cigányasszony, szkita harcos régies hadi pom
pában, pusztai bika és éles vonásokkal kifaragott 
portréfejek tömege.

Ennek a szokatlanul gazdag kiállításnak az em
léke bizonyára népünk legszélesebb rétegében hatni 
fog és művészeti ideáljaink legmélyén kelt vissz
hangot.“

A Neue Züricher Zeitung 1944. január 24. számá
ban ezeket írja:

„A közel 400 műalkotásból álló kiállítás elsőízben 
enged bepillantást a svájci műbarát számára a ma
gyar nemzet művészeti termelésébe. A háborús idők
ben történő szállítások kockázatossága miatt a ki
állítás eredeti, már évek előtt tervezett kereteinek 
csökkentése vált szükségessé: a régebbi magyar mű
vészet pótolhatatlan emlékei, amelyeket, mint egy 
magasszínvonalú művelődési múlt bizonyítékait, szí
vesen bemutatták volna, nem voltak kiszállíthatók. 
A XIX. századnak nemzetközi viszonylatban is jó
hangzású nevű magyar festőiről, mint Munkácsy, 
Paál, Szinyei Merse, Ferenczy, szintén csak a tartal
mas és díszes katalógus szövegében és képeiben lehe
tett megemlékezni. Hogy a mai magyar festészet jó 
hagyományokra támaszkodik, mégis lépten-nyomon 
érezhető a kiállításon. Bizonyítékai ennek a múlt 
századdal való kapcsolatot jelentő nemzedéknek 
képviselői, Rudnay, Koszta, Vaszary, akiknek képei

a nagyteremben a díszhelyet foglalják el és nem 
utolsó sorban a kiváló Rippl-Rónai. Amit a mai 
magyar festők a nagy, nemzetközi érvényű elődök
től tanultak, a saját módjukon dolgozzák fel. Tem
peramentumuk nemzeti sajátosság, de éppúgy nem
zeti sajátosság a melankolikus alkonyati hangulatok
hoz és a sötét színekhez való vonzódás. Az operett
csárdás egyáltalában nem kap helyet ennek az or
szágnak a művészetében, amelynek 1914 óta annyi 
megpróbáltatást kellett kiállania. A magyar folklore 
sem tükröződik egyáltalában oly tarkán-barkán és 
világosan vendégeink művészetében Rudnay csikósá
tól Aba-Novák vásárképeiig, mint gondolhatnánk. 
A hazai tájak ábrázolása mellett a magyarok a 
modern életnek ugyanazokkal a motívumaival fog
lalkoznak, mint egyéb országok művészei.“

ÚJABB MŰVÉSZI ALKOTÁSOK 
SZÉKESFEHÉRVÁRON

Most készült el Székesfehérváron a befejezés előtt 
Horthy Miklósról elnevezett kultúrház homlokzatá
nak hatalmas mozaikja, amelyet Metky Ödön ter
vezett és készített. A mozaik az épület homlokzatá
nak közepén lévő nagyméretű díszablakot fogja kö
rül. A kultuszminisztérium anyagi támogatásával 
létrejött mozaik Székesfehérvár városa kulturális 
életének legfontosabb mozzanatait örökíti meg Szent 
Istvántól Horthy Miklósig. A mozaik alatt helyezik 
el Jálics Ernő két nagyméretű, klinker anyagból ké
szült szobrát, amelyek Anonymust és Kézai Simont 
ábrázolják. A Horthy Miklós Kultúrházban helye
zik el Aba-Novák Vilmosnak a párisi világkiállítá
son oly nagy sikerrel szerepelt, s a magyar-francia 
kulturális kapcsolatokat bemutató képsorozatát.

A kultuszminiszter támogatásával még ez évben 
felállítják a vármegyeház előtti tér két oldalán az 
Ösmagyar lantos és Julianus barát szobrát. Mind
kettő Kerényi Jenő szobrászművész alkotása.

ÚJ TANÁROK
A KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLÁN

Régen érzett hiány volt a Képzőművészeti Fő
iskolán, hogy a használatos anyagok ismeretének és 
a művészeti technikának nem volt tanszéke, holott 
ezekre a mesterségbeli fontos ismeretekre minden mű
vésznek alapvető szüksége van. Ennek hiányát érezte 
néhai Balló Ede is, aki kísérletet tett a Főiskolán 
ezeknek az ismereteknek közlésére. A jövőben a Fő
iskolán rendszeresen előadják a művészeti technikát 
és anyagismeretet. Az új tanszékei Dénes Jenő dr. 
festőművész foglalja el, akit a Kormányzó a Főiskola 
rendes tanárává nevezett ki. Ugyancsak rendes ta 
nárrá nevezte ki a Kormányzó Űr Gerlóczy Gedeon 
okleveles építészt.
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BILDENDE KUNST j f  BELLE ARTI
JOHANN JAJCZAY: DIE HL. MARGA

RETHE VON UNGARN IN ASSISI. Es ist be
kannt, dass in der Unterkirche von Assisi befindet 
sich ein Fresko Simone Martini’s, 5 Halbfiguren von 
Heiligen darstellend. Verf. vermutet, dass der Be
steller des Freskos in nahen Beziehungen zum unga
rischen Herrscherhause stand und dass es sich um 
den hl. Franziskus von Assisi, hl. Ludwig von Tou
louse, die hl. Margarethe von Ungarn, die hl. Elisa
beth und den hl. Emmerich handle.

ERWIN YBL: BILDNIS DER HL. MARGA
RETHE VON UNGARN IN DER EINSTIGEN 
BERNER DOMINIKANERKIRCHE. In der, nach 
1269 erbauten Berner Dominikanerkirche befindet 
sich das Bildnis der jüngsten ungarischen Heiligen, 
Margarethe aus dem Hause der Árpádén. Das 
Wandgemälde stellt den Stammbaum des hl. Domi
nikus dar und hier, zwischen den Dominikanerhei
ligen ist die Gestalt der ungarischen Königstochter 
sichtbar. Der Maler des aus 1495 stammendem 
Fresko gehörte dem Kreise der sog. Nelken-Meister 
an; vermutlich ist er mit dem Berner Heinrich Bich- 
ler identisch.

ANTON LEPOLD: DAS ARBEITSZIMMER 
VON JOHANNES VITÉZ IN ESZTERGOM 
(GRAN). Die um 1000 erbaute und Ende des 12. 
Jhdts. erneute königliche Burg zu Esztergom wurde 
seit 1256 von den Erzbischöfen bewohnt; dennoch 
wird jener Saal königliches Zimmer genannt, dessen 
Wandgemälde Primas Johannes Vitéz, der grosse 
ungarische Humanist, durch einen Schüler Filippino 
Lippi’s anfertigen Hess. Die Gemälde sind nur teil
weise erhalten, und auf Grund derselben, sowie in 
Anbetracht der christlichen Ikonographie rekon
struiert der Verf. auf geistreiche Art die gesamte 
einstige allegorische Ausschmückung des Saales.

GÉZA ENTZ: SZÉKLER KIRCHENFESTUN
GEN. Der Verfasser bespricht die Besonderheiten der 
Székler Kirche'nkastelle und Kirchenfestungen. Der 
Bau von Kirchenfestungen nahm in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts einen grösseren Auf
schwung und die Umbautätigkeit ist bis zum Ende 
des 17. Jahrhunderts nachzuweisen. Die architekto
nische Form ist vielgestaltig, mannigfache Typen 
wechseln ab.

ANTON SOMOGYI: DIE GYÖRER (RAAB) 
FRESKEN VON STEPHAN SZÖNYI. Stephan 
Szőnyi, einem der hervorragendsten Meister der neu
eren ungarischen Malerei, stand von jeher die 
Kunstgattung der Tafelbilder am nächsten, und des
halb verdienen jene Wandgemälde, die er in den 
Jahren 1941 und 1943 in der neuen katholischen 
Kirche von Győr malte, ganz besondere Beachtung.

GIOVANNI JAJCZAY: S. MARGHERITA 
D’UNGHERIA IN ASSISI. Data la stretta paren
tela degli Angioini di Napoli colla dinastia unghe- 
rese degli Árpád, l’Autore suppone che nella serie 
dei s Santi di Simone Martini in Assisi, la terza 
figura rappresenti la S. Margherita d’Ungheria, la 
quarta S. Elisabetta e la quinta S. Emerico, figlio di 
S. Stefano. S. Margherita, cannonizzata poco fa, fu 
figlia del re Béla IV. e cugina di S. Elisabetta.

ERVINO YBL: IL RITRATTO DI S. 
MARGHERITA D’UNGHERIA NELL’ANTICA 
CHIESA DOMENICANA DI BERNA. Nella 
chiesa costruita cfopo 1269 dai Paori Domenicani di 
Berna, si trova il ritratto di S. Margherita della 
Casa Árpád, canonnizzata poco fa. L’affresco rap- 
presenta l’albero di S. Domenico ed ivi si vede, fra 
gli altri santi dei suo Ordine, la figura della santa- 
principessa ungherese. Il pittore dell’affresco ehe 
data dali’ anno 1495, appartenne al circolo dei cosi- 
dettá maestri del garofano; é possibile che sia iden- 
tico al bernese Enrico Bichler.

ANTONIO LEPOLD: LO STUDIO DI GIO
VANNI VITÉZ AD ESZTERGOM (STRIGONIO). 
Il castello reale di Esztergom, costriuto poco dopo 
il 1000 e ricostruito negli ultimi decenni del sec. 
XII, fuabitato sin dal 1256 dagli arcivescovi; ciö 
nonostante viene denominata „stanza reale“ quella 
sala di cui l’arcivescovo Giovanni Vitéz, il grande 
umanista ungherese, fece dipingere gli affreschi da 
un discepolo di Filippino Lippi. Soltanto parte di 
tali pitture murali é preservata; in base ad esse, 
nonché in considerazione dell’iconografia eristiana 
l’Autore ricostruisce le decorazioni allegoriche della 
stanza, ehe provano nello stesso tempo che l’uma- 
nismo ungherese fu interamente pervaso dallo spi- 
rito della filosofia eristiana.

GÉZA ENTZ: CHIESE-FORTEZZE TRANS- 
SILVANE. Gli ungheresi della Transsilvania ten- 
nero da mille anni guardia alia frontiéra orientale 
del paese e fortificarono le chiese dei loro villaggi 
con ripari, muri e bastioni. La costruzione di tali 
speciali chiese-fortezze prese un maggiore slancio 
nella seconda meta del 15. secolo e si puo tracciare 
i lavori di redificazione fino alia fine del 17. se
colo. Le loro forme architettoniche sono diverse, si 
trova una ricca varieta di tipi.

ANTONIO SOMOGYI: GLI AFFRESCHI DI 
STEFANO SZÖNYI A GYŐR. Il genere artistico 
speciale di Stefano Szőnyi, uno dei piu eminenti 
maestri della pittura moderna ungherese, fu sempre 
il quadro ad olio o a tempera; perciő gli affreschi 
ehe egli dipinse negli anni 1941 e 1943 n c l la  nuova 
chiesa cattolica di Győr meritano un interessé par- 
ticolare.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Mariay Ödön dr. — 44.695. — Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. (F.: Thiering Richárd )
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B R A M A N  T E
AZ OLAS Z R E N E S Z Á N S Z  É P Í T É S Z E T  N A G Y M E S T E R E  

S Z Ü L E T É S É N E K  500. É V F O R D U L Ó J Á R A

A  reneszánsz festők és szobrászok alkotásait 
elsősorban a természetes szépség keresése és 
megvalósítása teszi számunkra kedvessé. Nem 
ilyen egyszerű a helyzet a kor építőművészeté
ben. Az architektúra nem lehet, nem is volt 
soha természetutánzó. Egyfelől célszerűségek 
szolgálatában áll, másfelől mint művészet a tér 
elvont szépségét formálja. A reneszánsz építé
szet, akárcsak a középkori, hogy úgy mondjam, 
nem lehetett naturalista. Miben különbözik te
hát a két kor építészete, hisz az építészet min
denkor csak az elvontat form álhatta művé
szivé. Felette érdekes a két kor építészetének 
különbsége: a középkor építészetében világ
érzésének misztikumát igyekezett kifejezni, fő 
ként a gótikában, a világ végtelenségének érzé
sét, a végtelen megfoghatatlanságát. Az épített 
gótikus tér a végtelenbe látszik áradni, mivel 
határai szinte fel sem foghatók, a gótikus mes
ter mindenféle fogásokkal a végtelenbe nyújtja 
a teret. Egészen más a reneszánsz építész a l 
kotta tér: világos és áttetsző, határozottan k ö 
rülírt. Alapformái egyszerűek: tiszta hasábok, 
négyzetes, avagy szabályos négyszög, esetleg 
köralaprajzra épülnek fel, felső lezárásuk fél - 
hengeres dongaboltozat, vagy félgömbalakú k u 
pola. Tehát a térformák könnyen érthetők, 
megfoghatók, ugyannyira, hogy azokat egy de
rékszögű tengelyrendszerre vonatkoztatott né
hány méterrel szabatosan körül lehet írni. H a 
a térkompozíció összetett, az egyes részek 
ugyanennyire egyszerűek és áttekinthetők, a 
középső térhez való kapcsolódásuk kristályo
sán tiszta.

A reneszánsz építészek kezdetben kevés dí
szítést és tagolást alkalmaznak, görög-római 
mintára szabott pilléreket, antikos lábazatok
kal, fejezetekkel és gerendázatokkal, ame
lyek mintái Itália földjéből lépten-nyomon elő
kerülnek. A kor kultúrájának vonalát követi 
az építészet, amint az írók és bölcselők Vergi-

liust és H oratiust utánozták, úgy igyekeznek 
ők is a római építészet leírójának, Vitruvius- 
nak szabályait követni. Abban a hitben élnek, 
hogy az antik építészetet keltik új életre.

És mégis, ami a XV. század olasz építészei
nek keze alatt megvalósul, minden, csak nem 
görög vagy római építészet. Műveikben
szerkezetileg benne él a középkor építőműves- 
sége, amelyet persze céljaiknak és ízlésüknek 
megfelelően átform álva alkalmaznak. H a pe
dig épületeik térbeliségét nézzük, az minden, 
csak nem antikos. Az oszlopcsarnok övezte 
szűk céllájú görög templomok egész elgondolá
sával homlokegyenest szembenállanak zárt f a 
lazatú, keresztboltozatos, dongaboltozatos, a 
hajók keresztezésénél kupolával koronázott
templomaik. A XV. század elején a római osz
lopsoros háromhajós bazilikák — az ókeresz
tény templomok mintáinak — új változatát 
keresik; a század utolsó évtizedeiben már 
ezzel ellentétes új téreszményre törnek.
Keresik a kor szellemének legmegfelelőbb 
templomformát, azt, amely annak világ-
érzését legtökéletesebben fejezheti ki. így tett 
Brunelleschi, amikor Firenzében megépítette a 
Pazzi-család kápolnáját, amikor a Medici-haz 
San Lorenzo bazilikájához kupolával borított 
négyzetes alaprajzú sekrestyét épített, de még 
inkább akkor, amikor hozzáfogott a Santa Ma
ria degli Angeli nyolcszögletű templomának épí
téséhez.

A század utolsó negyedében Észak-Olasz- 
ország veszi át a vezérszólamot. A Lombardiá
ban összegyűlő és ott alkotó műveszek a centrá
lis templomformát ostromolják, tehat a kerek 
vagy nyolcszögletű templomot, — ellentétben 
a kereszténység általában hosszanti, bazinkás 
templomformájával szemben. Élükön ott all 
Leonardo da Vinci, aki vázlatkönyveibe fá
radhatatlanul rajzolja a kupolás tér körül ösz- 
szerakódó, sokszorosan összetett templomterek
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SAN BERNARDO TEMPLOM. URBINO.

elképzeléseit. Észre sem veszik, hogy ez az 
új templomforma kevésbbé felel meg a kato 
likus ritusnak, — mert hova is állíttassék ilyen
ben az oltár. Helye a kerek vagy nyolcszögle
tes tér középpontjában a kupola alatt, az ab 
ból beáradó fénykoszorúban volna. De akkor 
hova álljanak a hivők, — az oltár körül cso
portosulás, a mise áldozat szertartásával csak 
nehezen egyeztethető össze. És mégis rendület
lenül a tér eszméi felé törnek, mert a kor lel
kének, a kor világlátásának ez felel meg leg
jobban, ez fejezi ki azt a legtisztábban. Lorenzo 
Medici bölcselő barátja, Pico della Mirandola 
az ember méltóságáról szóló szép orációjában 
írta: „Mi az ember? Miért teremtette az Isten 
az embert, mit adott neki, amiben különbözik 
a többi teremtménytől, — a megismerés képessé
gét és az Ür így szólott az emberhez: Medium 
te mundi posui ut circumspiceres inde commo
dus quid-quid est in mundo. (A világ köze
pére állítottalak, hogy innen körültekints és 
ebben mi sem zavarjon téged.)“ Pico della 
Mirandola e szavaiban látnok módjára körül
írta azt, ami a reneszánsz építészei előtt esz

ményként lebegett: az Isten házában megterem
teni, formába önteni azt a világteret, amely
nek közepében áll a megismerésre, a világ szem
lélésére hivatott ember. Ilyen tér megalkotásá
nak vágya fűtötte a művészeket, hogy az em
beriséget az Ürral szemben képviselő pap eb
ben a térbeli keretben mutassa be a miseáldo
zatot. Ezért van az, hogy a centrális elrende
zésű templomok iránt az építészeken kívül a 
festők és szobrászok is nagy érdeklődést mu
tatnak. A festők szeretik alakjaikat ilyen te
rekbe állítani, avagy ilyenek előtt felsorakoz
tatni: hogy csak Piero della Francescát, Peru- 
ginót és Ráfaelt említsük, — de így tesznek a 
szobrászok is, domborműveik eseményei ilyen 
terekben játszódnak le: Ghiberti firenzei kapu
szárnyain, Donatello páduai oltártábláján és 
az éremverők vereteik hátsó oldalán szívesen 
ábrázolnak kupolás templomokat.

Ez eszmény fejlődésének útján a legnagyob
bat Bramante alkotta, akinek 500 éves születé
sét ünnepeljük.

*
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falakat római módra pillérsorokkal tagolja. A 
Mária-templom kereszthajóját dongaboltoza
tos szentéllyel szeretné a mélybe nyújtani, de 
mivel erre nincsen hely, domborművesen építi 
a falat, úgyhogy a főhajóban álló azt hiszi, 
hogy a szentély valóságos teret formál. A táv
lati illúzió-keltés korai kísérlete ez s Bramante 
e műve világosan rámutat arra a baráti körre, 
amelyben ekkor élt: Fra Giocondo, a matema
tikus, a távlati képszerkesztés tudósa, Fra 
Francesco Colonna, a Polifilo című építészeti 
regény szerzője és légióként Lionardo da Vinci, 
a természettudomány minden ágának szenve
délyes művelője, az optika búvára. Kétségte
lennek látszik, hogy a szentély gondolata ebből 
a félig művész, félig tudós körből ered.

A kilencvenes évek elején Lodovico Moro 
herceg új, nagyobb, szabadabb feladattal bízza 
meg: a Dominikánusok húsz év előtt épült 
templomához, a Santa Maria déllé Graziehez 
új szentélyt építtet. Bramante a még közép- 
koriasan boltozatos templomhajók mögé négy
zetes, kupolás teret fűz, félköríves kereszthajók
kal és félköríves szentéllyel: a többszörösen 
összetett központi térformával játszik. Brunelle- 
schinek a Pazzi-kápolnában felvetett gondola
tát szövi tovább, Lionardo da Vinci kedvenc

Donato Bramante 1444-ben az Adriai-tenger 
felé pillantó Urbino melletti Fermignanóban 
született. Születésének napja nem ismeretes. 
Rokona volt Umbria nagy festőjének, Perugi- 
nónak, nagybátyja Ráfaelnek. A dombon épült 
Urbino hercegi palotájának ablakaiból keletre 
nézve, egy zöldelő völgyön túli hegygerincen 
áll San Bernardo monostori temploma, Bra
mante ifjúkori műve, melynek szentélye fölé a 
XV. század hetvenes éveiben hengeres testű 
kupolát épített, hogy ott lebegve, az oltárra 
csalja be a nap sugarait. A fiatal építész e műve 
már művészi pályájának ideáljai felé mutat.

Bramante csakhamar elhagyja Urbinót, amely 
csendes, álmos vidéki várossá lett a humanista 
Guidobaldo Montefeltre herceg — Mátyás k i
rály levélíró barátjának — halála után. A 
harmincéves mester észak felé vándorol. A 
hetvenes évek közepén Milanóban találjuk, ahol 
Lodovico Sforza hercegi udvara körül fellán
gol az építőkedv. 1479-ben Bramantéra bízzák 
a IX. századi San Satiro külsejének megújítá
sát és az előző évtizedekben hozzáépült 
Mária-templomnak befejezését. A kora közép
kori, kilenc négyzetből összerakott alaprajzú 
centrális San Satirót hozzáfalazással, kívül hen
geres testű, kerek templommá alakítja és az új

SANTA MARIA DELLE GRAZIE. MILANO.
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gondolatát építi meg. Hogy együtt, egymás el
képzeléseivel kísérletezve dolgozhattak, arra 
bizonyság, hogy a Bramante tervezte szentély
hez csatlakozó oszlopcsarnokos kerengőn túl a 
kolostor refektoriumában ugyanekkor festi meg 
Lionardo az Utolsó vacsora páratlan festői 
csodáját: kísérletezve a távlati hatással, új fes
tői eljárásokkal. Munkái szaporodnak: az ősi 
San Ambrogióhoz oszlopcsarnokos szárnyat 
épít, középen az emeletre átnyúló antikos kapu
zattal. A Milánóhoz közel fekvő Abbiategrasso 
középkori Mária-temploma elé hatalmas, két
szeres oszlopsorra állított, gazdagon díszített 
dongaboltozatos kapuzatot emel: a magasba 
nyúló óriás boltozat motívumával szeretne tisz
tába jönni. Páviában, a késő gótikus dóm mögé 
új szentélyt kezd építeni; a homlokzatának, 
mint belsejének márványba faragott kiképzésé
ben szakít a korai renszánsz formák játékossá
gával, hogy nagyvonalú, szinte patétikus ha
tású formaképzéshez jusson. A visszatekintő 
számára mindez Bramante legnagyobb alko
tása előkészítésének tűnik, de kétségtelen,

hogy mindebben művészi fejlődésének egymást 
követő, emelkedő fokozatait kell látnunk.

Lodovico Moro bukása után Bramante el
hagyja Milánót és 1500 körül Rómában tűnik 
fel, ahol a Santa M aria della Pace kolostorá
hoz nagyvonalú, egyszerűségében hatásos keren- 
gőt épít. Bramante most már lemondott m in
den aprólékos díszítésről, építészetének eszkö
zei ívek és pillérek. Róma lelke szól Braman- 
tén keresztül.

Következő művét, a Giannicolóról Róma fe
lett elpillantó Ferences-kolostor udvarába épí
tett, oszlopsor övezte kerek kupolás kápol- 
nácska, a San Pietro in Montorio. H a  az épí
tészet feladatának körülzárt tér formálását te
kintjük, nem is építészeti, hanem szobrászi al
kotás: egy térbeli tömb mesterien tökéletes meg
teremtése. így és ezáltal ez a kápolna a görög 
építészet szellemében fogant. Oszlopövezte a l
építményéből kiemelkedő kupolájában sok mű
vészettörténész a Szent Péter-templom kupolá
jának nagyméretű modelljét szeretné látni. Bra
mante Rómában ismét kísérletezve, formai meg
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oldásokat keresve épít. Talán azért teszi, mert 
az akkor még csak bíborosi rangú Giuliano 
Rovere, a későbbi II. Gyula pápa körébe tar
tozik s az talán elárulta óriási tervét: újra 
akarja építeni a római egyház legelső templo
mát, a Szent Péter-templomot. Bramantét rö
videsen a Vatikán pápai palotáinak közelében 
találjuk, a középkorian zeg-zugos, inkább vár-, 
mint palotajellegű pápai székház nagyszabású 
újjáépítésével foglalkozik. Lerakja a San Da- 
maso udvar körüli palota alapjait, megtervezi 
annak nagyszabású, a Colosseum építészeti for
máit utánzó homlokzatát, majd hátrább, a 
domboldalon kitűzi a hatalmas, 125 méter 
hosszú Belvedere-udvar körvonalait és annak 
tengelyében, a vatikáni domb tetején a máso
dik 100 méter hosszú udvart is — amely nevét 
egy bronzból öntött, roppant méretű fenyő
toboztól nyerte — , a Cortile della Pignát. Ezt 
a második udvart három emeletsoros félkupolá
val boltozott fülkével zárta le: az Abbiateg- 
rasso-i kísérletek felfokozását jelenti ez és egy
úttal a központi rendszerű, centrális kupola
templomok kereszthajója és szentélye záródá
sának kísérlete. Bramante a legnagyobb mé
retekben épít már és felkészül élete legnagyobb

SAN PIETRO IN MONITORIO. RÓMA.

VATIKÁN, A BELVEDERE RÉSZLETE.

feladatára, a reneszánsz építészeti tereinek be- 
koronázását jelentő Szent Péter-templom ter
vezésére.

1505-öt írtak, amikor II. Gyula pápa Bra
mantét megbízta a tervek elkészítésével. A 61 
éves mester előtt megnyilt a tér, hogy ne csak 
a maga művészi álmait vázolja fel, hanem egy
úttal nemzedékének építészi álmait valósítsa 
meg. Természetesen csak centrális templomról 
lehetett szó. Tervén — amelyet a firenzei U fii- 
ziban őriznek — a 42 méter átmérőjű középső 
kupolatérhez a kereszt négy ága irányában 30 
méter széles kerek záródású, dongaboltozatú 
hajók csatlakoznak s a keresztágak bezárta te 
rekbe négy 20 méter átmérőjű mellékkupolát 
tervezett, két-két oldalon félkörű kápolnákkal 
s a 145 méter oldalhosszúságú templomnégy
szög sarkaira szöglettornyokat gondolt el. A 
függőleges felépítés ilyenforma lehetett: kö
zépütt, a kereszthajók elmetsződésében központi 
kupola szökjön a magasba, ezt átlósan körül
veszik a mellékkupolák és azokon túl a sek
restyék feletti tornyok. Három dimenziós tér- 
szimfónia ez, amelynek elemei úgy csatlakoz
nak egymáshoz, ahogy egy zeneműben annak 
motivumai fugálisan fűződnek egymásba. A 
belsőnek nagyvonalú elgondolásáról Ráfael 
freskójának, az Athéni iskolának tere ad képet.

Bramante elképzelése olyan óriási méretű 
volt, hogy a világ építészetében egyedülálló, —
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legfeljebb talán csak a kambodsai Angkor Vat 
temploma versenyezhetne vele. De míg annak 
tömegeit a keleti művészet buja díszítései el- 
burjánozzák, addig Bramante elgondolása sok
szerűségében, szövevényességében az európai 
szellem kristályos tisztaságából fogant.

A papírra vetett terv messze túlhaladta egy 
emberélet lehetőségeit. Bramanténak már csak' 
7 éve volt hátra s előbb még a kereszténység 
évezredeibe visszanyúló régi Szent Péter-bazili- 
kát kellett lebontania. Maga az alapozás szinte

«0 S0 6c 70 go 90 700*11.

A SZENT PÉTER-TEMPLOM ALAPRAJZA BRAMANTETÓL.

óriások kezeit igényelte s így, halálakor, 1514- 
ben, amikor elhagyta művét, alig néhány lábnyi. 
falak nőttek a föld fölé és ezek csak nagy vo
nalakban rajzolták körül elképzelését. Építé
szek sora foglalkozott a nagy mű folytatásá
val: a San Gallo fivérek, Peruzzi és Bramante 
unokaöccse, Ráfael is, aki ezekben az években 
felismerte építészi hajlamait s akinek első dolga 
volt nagybátyjának centrális elképzelését — a 
kort annyira jellemző építészeti gondolatot — 
kiforgatni; Ráfael ugyanis a kupola elé három
hajós bazilikát tervezett. Michelangelónak, a 
szobrásznak és festőnek, a kongeniális mester
nek kellett jönnie, hogy Bramante tervét meg
mentse, eszményét új életre keltse. 1546-tól ha
láláig, 18 éven át fáradozott az agg Bramante 
elképzelésének felépítésén — annak ellenére, 
hogy Bramantét, amíg az élt, személyes ellen
felének tartotta, de ettől függetlenül művészi

gondolatát egyedül igaznak és helyesnek érezte. 
A X V II. században azután Carlo Maderna a 
már felépült centrális templom elé oda toldotta 
a hosszhajó három roppant méretű boltmezejét, 
amelyek a kupolát elfedték. Bernini találó mű
vészi és városrendezői érzéssel megépítette a 
templom előtti 270 méter mélységű, tojásdad- 
alakú teret, hogy ezzel távolabbi nézőpontot 
teremtsen, ahonnan a kupola érvényesülhet. 
Mert hogy ez volt Bramante gondolatának lé
nyege, tudja mindenki, aki Róma felé köze
ledve, sok mérföldről megpillantotta a 150 mé
ter magasba törő kupolát; tudják ezt azok, akik 
délfelé az Aventino dombjáról a Templomos
lovagok kertkapujának kulcslyukán át pillan
tottak a ciprusiak közepén megjelenő ragyogó 
kupolára; tudják azok, akik a Pincio terra- 
száról a lenyugvó nap elé rajzolódva látták a 
kupolát, ahogy azt Michelangelo megépítette, 
és tudják azok is, akik Rómából Nápoly felé 
vándorolva, a Campagna mocsarai felett lát
ták a Szent Péter-kupolát.

Bramante alkotása nagy azért is, mert egy
mást követő nemzedékek eszmei törekvését 
fogta össze, amire azonban csak ő volt képes. 
Emberi arculatát Ráfael egy vázlata és vati
káni freskójának, az Athéni iskolának kupo
rogva rajzoló építésze őrizte meg számunkra. 
Ebből a hatalmas, domború koponyából éles 
vonalzású fejből, e kristályosán tiszta szem
párból fogant a Szent Péter-templom páratla
nul logikus tömbje, téregyüttesének egyedül
álló himnusza. A Szent Péter-templom — Do
nato Bramante 70 éves életének célja — több, 
mint mestermű, az európai kultúra egyik leg
ragyogóbb századának kifejezője, az európai 
szellem egyik legtisztább kifejezése: a térbeli 
harmóniák legtökéletesebb megvalósítása. A 
Szent Péter-templom az európai kultúra leg
nagyobb szimbólumainak sorában ragyog fe
lénk.

D r. B I E R B A U E R  V I R G I L

Irod a lom : H .  D E  G E Y  M Ü L L E R :  L e s  p r o j e t s  p r i -

m i t i f s  p o u r  l a  B a s i l i q u e  d e  S t .  P i e r r e .  Paris,  1875.

H .  S E M P E R :  B r a m a n t e .  K u n st  und Künstler ,  1878.

L .  B E L T R A M I :  B r a m a n t e  a  M i l a n o .  Rassegna d ’Arte ,  

1901. —  F .  M A L A G U Z Z I — V A L E R I :  B r a m a n t e  e  L i o -  

n a r d o .  M ilano ,  1915. —  U .  A . ,  B r a m a n t e .  R o m a ,  1924- 

—  L .  D A M I :  B r a m a n t e .  F irenze,  1921.  —  D .  F R E Y :  

B r a m a n t e s  E n t w u r f  f ü r  S t .  P e t e r .  W ien ,  1915. —  D r .  

I N G .  B I E R B A U  E R :  D e r  P e r g a m e n t p l a n  B r a m a n t e s  f ü r  

S t .  P e t e r  i n  R o m .  M üncheni  disszertáció, 192c.
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GALÍCIA ALLEGÓRIÁJA MAULBERTSCHTŐL

J ó  tíz egynéhány éve annak, hogy a bécsi mű
vészettörténeti iskola egyik legfinomabb tollú 
vezetőegyénisége, F. M. Haberditzl fiatalabb 
munkatársakkal együtt megkezdte az osztrák 
bárok kutatás irodalmilag is felpanaszolt leg
nagyobb adósságának törlesztését, széleskörű és 
nagyszabású anyaggyűjtéssel készítvén elő a 
X V III. század legnagyobb germán festőzsenijé
nek, F. A. Maulbertschnek, a mesterhez mére
tekben is, külső kiállításban is méltó monográ
fiáját, amint tervezve volt, állami kiadásban. A 
nagy mű mindmáig nem került tető alá s az 
utóbbi nehéz esztendőkben meglazulván a ter
mékeny kapcsolatok bécsi és hazai kutatók kö
zött, nincs is közelebbi tudomásunk sem az 
anyaggyűjtés mai állapotáról, sem a kiadás elő
készületeiről. Úgy véljük azonban, hogy ily 
körülmények között — talán éppen kapuzárás 
előtt — kétszeresen örvendetes minden újabb 
adat felbukkanása, amely színesebbé és telje
sebbé teheti a kialakuló képet, lévén az ily nagy 
apparátussal előkészített monográfia egyik leg
főbb kelléke a kritikailag is megrostált s lehető 
teljességre törekvő oeuvre-katalógus.

Nem tudjuk azt sem, vájjon a bécsi gyűjtő- 
gárda számára valóban újat jelent-e alábbi köz
leményünk. Egy bizonyos: a mű, amelyet első 
ízben hozunk itt napvilágra, eddig publikálva 
nem volt s amennyire nyomon követhettük, a 
szakirodalom sem tesz róla említést s a 
Thieme—Becker oeuvre-katalógusa sem ismeri, 
bár részletesen felsorolja a Maulbertsch művei 
után készült metszeteket is.1

Szokatlanul nagyméretű, szignált rézmetszet 
dús allegorikus alakokkal, széles tájképpel. 
Galícia, Lodoméria és Bukovina Liesganig-féle 
térképének bal alsó sarkában.2 A 49 lapból álló 
térkép Joseph Liesganig főműve: az egykori 
jezsuita csillagász, Galícia tartom ányi építészeti 
hivatalának vezetője vele írta be nevét a X V III. 
századi kartográfia nagymesterei sorába. Az új

1 V. ö.: THIEME—BECKER: Allgemeines Lexikon 
der bildenden Künstler. Bd. XXIV. Leipzig, 1930. S.

2 / 5 o f f ;2 Méretei: 92'$ cm szél., 69'4 cm mag.

felmérés még Mária Terézia rendeletére az 
1770-es évek elején kezdődött, de a nagy
méretű térkép csak 1784-re készült el, rézmet
szetű redukciója pedig Johann v. Liechtenstern 
kivitelezésében csak 1790-ben látott napvilá
got.3

A megjelenés időpontja egyben közvetlen 
felső időhatár a maulbertschi mű számára. 
Nyilvánvaló ugyanis, hogy a térkép sarokdísze 
a nyomdai előkészítés utolsó étappeja s alig 
volna feltehető, hogy az ily megrendelés több 
évvel előzze meg a végső kivitelezést. E meg
gondolásból nyert időhatárt a mű stílusa teljes 
mértékben megerősíti: kompozíciójának sajátos 
kettősségével, tájkép és alakok viszonyának 
széteső lazaságával, a háttér részletekbe merülő, 
genre-szerű előadásával félreismerhetetlenül 
utalja a művet a mester legkésőbbi alkotásai 
sorába, az 1780-as évek legvégére, a strachowi 
könyvtárterem nagy mennyezetképének közvet
len közelébe. Mindaddig, míg a bécsi Kriegs
archiv átkutatásával — ami nem éppen művé
szettörténész feladata — a Liesganig-féle tér
kép kiadásának részleteire fény nem derül, tisz
tázván egyben Maulbertsch megbízatásának 
körülményeit is, ennél közelebbi dátum alig ad
ható. Az a körülmény, hogy a birodalmi kancel
lária 1794-ben küldi meg a térképet a magyar 
kormányhatóságoknak, az időmeghatározás 
szempontjából csak másodlagos jelentőségű.4

A nagyméretű lap az allegorikus ábrázolás 
szokatlan gazdagságával, a művészi előadás 
nagyvonalúságával s a kivitelezés finomságai
val magasan kiemelkedik a XVTII. század is
mertebb térképsarokdíszeinek sorából. Külön
leges nagy méretét — a háló 49 négyszögéből 
12-őt foglal el a főábrázolás, a tájkép végte-

3 V. ö.: CONSTANT VON WURZBACH: Biogra
phisches Lexikon des Kaiserthums Österreich. Bd. XV. 
Wien, 1866. S. 179. f. — továbbá: ERNST NISCHER: 
österreichische Kartographen. Ihr Leben, Lehren und 
Wirken, österr. Bundesverlag, o. O. u. J. S. 76. ff.

4 Példányunkat a m. kir. Országos Levéltár őrzi: 
erdélyi udv. kancelláriai lt. „1794./2938. accl.“ jel
zet alatt.
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lenbe vesző s erősen dekoratív jobb széle to
vábbi hármat — Galícia hosszan elnyújtott 
alakja szabja meg, lapos félkörívben lógván kó
rül Magyarországot, amelyet a térkép csak el
nagyolva vázol fel, hogy nagyobb felében h e 
lyet engedjen a lap baloldali ^ - é t  kitöltő sarok
dísznek. Az új felmérés jelentőségének s a té r 
kép magasigényű kivitelezésének tudatos hang- 
súlyozása, hogy a sarokdísz elkészítésére nem 
kisebb művész kap megbízást, mint Franz An
ton Maulbertsch, a császári Bécs művészetének 
legnagyobb festőzsenije.

Az ábrázolás első pillantásra is két részre 
tagozódik: a díszes, architektonikus cím- 
cartouche köré épített allegorikus alakok zár
tabb kompozíciójára s a tőle formailag is füg
getlen, szinte önálló életet élő tájképi háttérre. 
A bárok allegórizálás világában fogant s a feje
delmi trón előtt hódoló, nagyvonalú kompozí
ció egyfelől, részletekbevesző s az új gyakorla
tiasság prózai jeleneteinek realisztikus, aprólé
kosan megfigyelt s játszi kedvteléssel ábrázolása 
másfelől. Hódoló allegória és prózai genre: esz
meileg is, formailag is két véglet, amely a kor 
művészetében egyebütt is jelentkezik, ha nem is

ily éles ellentétben, Maulbertsch késői művei
ben éppúgy, mint Sigrist egri mennyezetképén 
a nélkül, hogy minden esetben harmonikus al
kotás jönne létre s ne volnának érezhetők a mű
vészi megjelenés egésze mögött ízlés, életforma, 
szellemi változások ellentétekkel teli küzdelme 
és feszültségei, amelyekkel terhesek a bontakozó 
polgári világ évtizedei. Az udvari bárok fény
korának rutinban továbbélő formakincse és ki
hűlő eszmevilága az új polgári világ gyakorla
tias és prózai igényeivel, naív realista látás
módjával ütközik ez ábrázolásokban. Amint 
Eszterházy Károly egri püspök közel egy év
tizeddel előbb utasítja művészét, hogy a líceum 
mennyezetképén az építészetet ne „meztelen 
gyermekek“ játszi allegorikus alakjaival áb rá
zolja, hanem fesse oda az épülő líceum egy ol
dalát munkásaival, felvonógéppel s a nagy kö
veket szállító ökrösszekerekkel, mint ahogy 
azok valóságban ott is voltak,3 úgy rajzolja meg 
itt Maulbertsch az allegorikus csoporton túl a

5 V. ö.: SZMRECSÁNYI MIKLÓS: Eger művészeté
ről. Sajtó alá rendezte Kapossy János és Radisics Elemér. 
Budapest, 1937. 254. 1.
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térképezés előmunkálatainak jeleneteit: mérő
szalaggal, műszerekkel a térben kinn dolgozó 
polgári földmérőket az asztronómiának és geo
metriának a X V III. század ikonológiájában ki
alakult és szokványos allegóriái helyett.0 Ezzel 
a mű, amelyet a pályája későbbi felében Pes
ten dolgozó Godofred Prixner metszett rézbe' 
és szignált is jobb alsó sarkában „Prixner Scul.“ 
jelzéssel a baloldali sarokban látható „Maul- 
bertsch pinxit Viennae“ szignatúra mellé, jel
legzetesen ily kettős szellemi igazodású, átme
neti alkotássá vált. A Regnum fenséggel trónoló, 
finoman tört selymesfényű ruhában ülő allego
rikus nőalakja körül rubensi ihletésű, dústestű 
nőalakok és erőteljes, torzonborz férfiak cso
portosulnak ülve, állva, avagy széles elfekvés- 
ben, kecses pózokban, vagy mozgalmas taglej
téssel; allegorikus alakjai a termékenységnek, a 
táj folyóinak és mezei életének. Díszes urnák
ból, tömlőből, bőségszaruból csorog alá a jel
képezett folyók vize, vékonyabb sugárban 
ömölvén a mellékfolyóké a szélesöblű urnákból 
előzúduló folyamokba a táj vízrajzi elrendezé
sének gondos visszaadásával. Balról a Keleti
tenger felé tartó Visztula, a beléje ömlő kicsiny 
Dunajec és a már Galícia területén túl belétor- 
kolló s ezért itt önállóan ábrázolt San — mily 
jellegzetes, ahogy a Visztula kecses nőalakja 
vállára tett jobbjával figyelmezteti útjának irá
nyára —, jobbról a kép jobb sarkában végte
lenbe vesző Fekete-tenger felé ömlő folyamok. 
Földrajzi pontosság az allegóriában, aggályos 
valóságérzék a művészi fantázia játékában: 
mintha már itt jelentkeznék a repedés a mű
alkotás formai megjelenése mögötti szellemi 
magatartásban.

A képmező jobb szélén a rokokó világból itt 
maradt pásztorjelenet: a rubensi hagyományo
kon ihletett allegóriákkal szemben francia 
mintaképek hatására utal. A kecses pózban, 
széleskarimájú, szalagos kalapban ülő pásztor
lányka alakjában Boucher udvari pásztorjele- 
neteinek hangulata él tovább halavány vissz
fényben. A motívum nem új Maulbertsch mű
vészetében: más összefüggésben találkozunk

6 V. ö.: J. B. BOUDARD: Iconologie tirée de divers 
auteurs. Ouvrage Utile aux Gens de Lettres, aux Poetes, 
aux Artistes, et généralement ä tous les Amateurs des 
Beaux-Arts. Vienne 1766. Tome I. pag. 48. és tome II. 
Pag- 4 5 -

7 V. ö.: THIEME—BECKER: id. m. Bd. XXVII. 
1 9 3 3 - S. 409.

8 V. ö.: KARL GARZAROLLI—THURNLACKH: 
Die barocke Handzeichnung in Österreich. Wien, 1928. 
Abb. 90.

vele már a klosterbrucki premontrei kolostor 
könyvtártermének mennyezetfreskójához ké
szült rajzvázlatán is.8 Méretben, formailag s a 
képszerkesztés egészében összekötő átmenetet 
jelent az előtér allegorikus alakjai és a tájképi 
háttér között, amely mint valami tértelen 
kulissza emelkedik a magasba hegyormaival a 
cartouche köré épített allegorikus csoport mö
gött s csupán a kép jobb széle felé nyit szélesebb 
perspektívát. Síkszerűen díszítő előadásával, a la
kok és tér valószerűtlen viszonyával, erősen stili
zált fenyőivel, ugráló állatainak naív rajzával 
régibb falkárpitok hatását sejtteti. Az előtér 
fölényes rajztudással mintázott alakjai mellett 
különösen szembeszökő a baloldali földmérő 
bábszerű, ügyefogyott alakja, groteszk mozdu
lata és elhelyezése a térben, hasonlóan a kor

MAULBERTSCH: GALÍCIA ALLEGÓRIÁJA. RÉSZLET.
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számos kéziratos vagy metszetes térképsarkain 
látható ábrázolásokhoz. Ebből következtetve az 
sem látszanék valószínűtlennek, hogy a mester 
maga ma még ismeretlen festményén, amely a 
metszet alapjául szolgált — világosan utal erre 
a szignatúra, „pinxit“ és nem „inv. et del.“ jel
zésével — csak az allegorikus csoportot s a hát
tér nagy vonalait vázolta fel, átengedvén a 
földmérésre vonatkozó jeleneteket — nyilván a 
szokványos kartográfus ízlés és kívánság sze
rint — segédi kéznek, vagy éppen a rézmetsző 
sablonos munkájának.

A háttér csoportjai Galícia állatvilágát, gaz
dasági kincseit és népét jelenítik meg realisz
tikus részletezéssel, játszi kedvteléssel, típusok 
éles megfigyelésével, genre-szerű ábrázolások
ban, amelyek itt ott Brueghel korának metszet
képeire, az első polgári korszak hasonló irányú 
ízlésére emlékeztetnek. Balról csákánnyal, véső- 
vel-kalapáccsal dolgozó alakok egy hatalmas 
kőtömb körül: utalás Wieliczka sóbányáira. 
Jobbról félszertető alatt szurokfőzők; előttük 
hordók csendélete: talán a drohobyczi olajfor
rások megjelenítése. Odább ifjú pár táncol népi 
viseletben, a férfi sajátos négyszögű lengyel sap
kában: kissé ügyefogyott mozdulataikkal, egy
másra meredő, elfogódott tekintettel, arctípus
ban is kitűnően jellemzett alakok. S a tájképi 
kompozíciót jobb szélén az ég végtelenje előtt 
finom dekoratív hatással kirajzolódó fatörzs 
zárja le, fenn a tartományok címereit tartó pu t

tók és szélesen lebegő istenségek — Mars és 
Mercur — csoportja koronázza.

A kompozíció egésze és formai részletei szer
vesen kapcsolják a művet Maulbertsch oeuvre- 
jébe. A nélkül, hogy visszatérő és gyakran ismé
telt motívumait nyomról-nyomra végigkísér- 
nők, elegendő utalni arra, hogy tájképi felfogása 
ugyanígy jelentkezik már az 1770. évek végén 
készült klosterbrucki rajzvázlatain éppúgy, 
mint a pozsonyi prímási palota házikápolnájá
nak mennyezetképén; egyes alakjainak kissé 
hátradőlt, merev testtartása, mint itt a Regnum 
ülő nőalakjáé, késői korának jellegzetes vonása 
a szombathelyi Szent M árton oltárkép színváz
latán éppúgy,9 mkst a II. József glorifikációját 
ábrázoló korábbi képén,10 a Visztula kecses nő
alakját egy ugyancsak metszet alapjául szolgáló 
grisaille-festményéről, M ária Terézia hódoló 
allegóriájáról ismétli meg csekély eltéréssel.11 A 
jellegzetes vágású női arctípusok meg éppen 
végigkísérik egész pályáján.

Godofred Prixner metszete maga is sok mű
vészi finomsággal teljes munka s kivitelezésével 
Jakob Schmutzer iskolájára vall.

K A P O SSY  JA N O S

9 K ö z ö lv e :  S zép m ű v és ze t  V .  év f .  Budapest,  1944. 54- 1.

10 V .  ö.:  D a s  Barockm useu m  im unteren Belvedere  
II .  A u f l .  W ie n ,  1934.  S. 19. N o .  44. és A bb.  S. 176.

11 V .  ö.: U .  o t t :  S. 50. N o .  144. és A bb. 173.
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BÖHM PÁL
( 1 8 3 9 — 1 9 0 5 )

B ö h m  Pálnak, a nagy magyar népélet-festő- 
nek elindulása és művészi kibontakozása arra a 
korszakra esik, amikor festészetünk még a késői 
klasszicizmus és a romantika hatásait érezte. 
Életük nagy részét Münchenben élt három ki
váló magyar festőnk: Liezen-Mayer Sándor, 
W agner Sándor és Böhm Pál közül a két utóbbi 
fordult már fiatalon a magyar népéletfestés 
felé. Wagner Sándor — aki 1868 óta a mün
cheni akadémia tanára volt — és Böhm Pál fes
tészete a magyar talajból szívta magába azt az 
erőt, amely őket több évtizedes müncheni mű
ködésük alatt is a magyar földhöz és a magyar 
néphez kötötte. Nem divat vagy a népszerűség 
hajhászása, ösztönös érzésük vitte őket ide
genben a magyar népi genre sok tanulm ányt és 
elmélyülést igénylő útjára. Tehetségük korán 
szabadította fel művészetüket a megelőző kor
szak szőkébb körre szoruló, vérszegény hatásai 
alól. Böhm Pál a szabad természet élesszemű 
megfigyelője és rajongója volt s a négy fal kö
zül kivonult a napfényre, a mezőre és ott fes
tette képeit. Az ő romantikájába már bevonult 
a való élet, és a naturalista felfogáson keresztül 
jutott el a magyar élet ábrázolásáig.

Egy szabadabb, függetlenebb művészeti irány 
felé tört előre és jutott arra az útra, amelyen a 
80—90-es évek festőnemzedéke érte el nagy si
kereit. Ez az irány a magyar népéletfestéssel 
egyidejűleg és azzal elválaszthatatlanul, a m a
gyar tájképfestés fellendülését is magával hozta. 
Böhm és Münchenben dolgozó többi magyar 
társa a bajor főváros nagyigényű művészi kö
reit is meghódította. Magyar vérmérsékletükkel, 
lendületes előadásukkal az akkor dívó müncheni 
szabványtól eltérő magatartásukkal, magyar lelki 
tartalmukkal, zamatos festőiségükkel, jellegzetes 
magyar kifejezésmódjukkal eltértek a korabeli 
német népéletfestőktől.

Böhm Pál csak kerülő úton juthatott oda, 
ahová igazi tehetsége vonzotta: a festészethez. 
Miként Munkácsy, ő is „gyaluval, kalapáccsal

kezdte, mint Thália papja folytatta“, hogy 
végre szilárdan ragadja meg az ecsetet.

Erős magyar lélek volt, aki három évtizednél 
tovább tartó külföldi élete és munkálkodása 
alatt is ragaszkodott magyarságához, hazulról 
hozott emlékeihez, magyar impresszióihoz. Eze
ket az emlékeket élte újból és újból át és ezek 
táplálták színmagyar festészetét. Ezt az igazi 
magyar festőt Münchenben bekövetkezett halá
lakor, 1905. márc. 29-én temetésén a müncheni 
Künstlergenossenschaft elnöke búcsúztatta meleg 
szavakkal.

Böhm Pál eredeti magyar művészete és de
rűs, rokonszenves egyénisége mély nyomot ha
gyott hátra müncheni német pályatársai köré
ben is, mert halálának 25. évfordulóján a mün
cheni Kunstverein emlékkiállítást rendezett a 
magyar festő műveiből.

Böhm Pált München jól ismerte, de szívesen 
fogadták és elismerték művészetét Budapesten 
is. Mégis müncheni sikerei tették lehetővé, hogy 
képei nemcsak nagy német képtárakba, fejedel
mek és hercegek műgyüjteményeibe kerültek, 
hanem eljutottak Angliába, Amerikába, sőt az 
orosz cár udvarába is. Megtudta kedveltetni a 
tiszaparti füzeseket, halászkunyhókat, magyar 
tiszai halászokat, cigányputrikat, színes alföldi 
életünket, egyszóval a magyar táj és a magyar 
nép lelkét a magyarságot nem ismerő idegenek
kel.

A Glaspalast közelében lévő műtermét nem
csak német pályatársai és a magyar festők láto
gatták szívesen, hanem vendégei voltak bajor 
és német regens hercegek, fejedelmek, híres mű
gyűjtők és műkereskedők is.

Életének és művészetének megértéséhez tekin
tetünket abba az egyszerű polgári házba kell 
irányítanunk, ahol Nagyváradon 1839. nov. 
28-án született. Apja a püspöki uradalom tiszt
viselője, mérnöke volt. Beteges anyja nevelését 
idegenekre bízta. Komor, zárkózott természetű 
atyja pedig nem foglalkozott sokat vele. A sza
badságharc kitörése gimnáziumi tanulmányait
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megszakította. A honvédek számára gyutacsot ban telepedett le. Budán lakott és eleinte sokat
gyártott és mint a gyermekszázad egyik lelkes nélkülözött. Pesti műkereskedők másolatok ké-
kis vitéze, Nagyváradon tisztelgett Bem és Pe- szítésével bízták meg. Közben pedig a budai
tőfi előtt. De atyja keveset tarthato tt tehetsé- népszínháznak görögtüzet gyártott. Pesten a
géről, mert mesterségre adta, hogy minél előbb Műegylet kiállításain állította ki a Gellért-
keresethez jusson. így lett belőle asztalos, majd hegyi barlang, Pihenő aratók és a mélyhan-
rézműves. Később visszakerül a szülői házhoz, gulatú Zivatar a pusztán című képeit. A Mű-
hol képeslapok rajzolgatásával, címer- és cég- egylet vásárolta meg képeit és sikerült Ligeti
táblafestéssel foglalkozik. Nyilvánosságra ke- Antalnak, Munkácsy lelkes pártfogójának fi-
rült első festménye egy sült csirkét ábrázol, gyeimét is magára hívnia. Ligeti biztatására
amely egy kocsma cégtáblájául szolgált. A 1874-ben a kormánytól kért és kapott 600 fó
nagy váradi Korona-gyógyszertár számára an- fint állami ösztöndíjat, amellyel Münchenbe
gyalokat és Aeskulapot, a lövöldébe cégtáblát ment. Az akadémiába azonban nem iratkozott
festett. Már küzdelmes élete elején is érezhette, be. Megismerkedett Voltz-zal és Schleich Edé-
hogy ő, aki rajzolni is alig tanult és legfeljebb vei, a híres tajképfestovel. Ezek jobban érdekei
atyjának mérnöki rajzait kísérhette figyelem- tek oti*. mint a müncheni festészeti akadémia,
mel, csodálatos utánzó képességgel, valóságos Pedig az akadémia akkor elte virágkorát,
ezermesteri hajlamokkal bír. így lett tűzijáték Mackart, Gysis, Wagner, Liezen-Mayer, Benczúr
készítő, díszletfestő és színházi statiszta is. 20 Piloty iskolájának voltak akkoriban a büszke
évesnél idősebb volt, amikor a Rómából Nagy- segei.
váradra érkezett Haan Antaltól festői útbaiga- É*e Böhm Pált, aki Münchenben is a végtelen 
zításokat kapott. Most már tisztába jött önma- magyar pusztáról ábrándozott, megigézték a
gával. Érezte, hogy egész erejét a festészet- magyar táj világos, derűs színei és nem vágyo-
nek kell szentelnie. Tehetsége, festői készsége dott az akadémiai receptek után. Az akadémia
egyre fejlődött, oltárképeket, arcképeket fest. latogatasa helyett inkább visszavonult muter-
Haan ajánlatára Bécsbe utazott, hogy a Belve- mebe dolgozni.
dereben régi mestereket másoljon. A természet Hazulról hozott benyomások, emlékek hatása 
alapos tanulmányozása céljából bejárta Erdélyt alatt, otthoni rajzai és vázlatai nyomán alkotta
és a Bánátot. Majd Aradra kerül, ahol élete gyors egymásutánban Münchenben nagy sikert
nyugodtabb mederbe terelődik, megnősül és aratott festményeit. A 70-es évek különösen
festőiskolát alapít. I tt Paál László is tanítványa kedveztek művészetének, akkor születtek a ma
volt. 1867-ben, a koronázás évében a főváros- gyár népéletből merített legértékesebb festmé-

BÖHM PÁL: KUKORICA-GÓRÉ.
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BÖHM PÁL: DINNYESZÜRET.

nyei. így a Kazlak közt (1872), a Kenderázta- 
tók (1877), a Dinnyeszüret (1876), a Tiszaparti 
halászcsalád (1876), Halászkunyhó (1877), Est 
a Tisza partján (Szépművészeti Múzeum) stb., 
A mezőn című képét (1873) Ferenc József vette 
meg. Ezek a művei festői finomságukkal Mészöly 
műveivel tartanak rokonságot. Kétségkívül hatot
tak rá Mészöly lágyhangulatú, idillikus jelenetei. 
A tájképről és a táj jelentőségéről kettejüknek 
azonos volt a felfogása, Böhm kompozíciói, 
magyar típusai magyar lelket és érzést takar
nak. A széles horizontú, igen levegős, színes tá
jakon pompásan helyezkednek el alakjai, ame
lyek képeinek lüktető életet adnak és igen jól 
fejezik ki a táj és a rajta élő ember együvétarto- 
zását.

Böhm legjobb megértői a külföldi képtárak 
voltak már művészi munkálkodásának az ele
jén. A Hazatérő aratók című mélyen átérzett

képe, amellyel első nagy sikerét aratta, a königs- 
bergi képtárba került. A Tiszaparti halászcsalád 
a kölni képtár, a Lótolvaj a manchesteri múzeum 
tulajdona lett. A budapesti Szépművészeti Mú
zeumban és a Fővárosi Képtárban lévő képei az 
alkonyi magyar táj elbűvölő hangulatával fe
ledhetetlen hatást gyakorolnak. De a fővárosi 
magángyűjtemények is több jelentékeny képet 
őrzik. így egy 1877-ben festett magyar népi 
alakokkal mozgalmasan benépesített jellegzetes 
alföldi tája, két sokalakos csárdajelenete, ame
lyek egyike egy ölelkező magyar legényt, má
sika pedig tárgyban és kompozícióban Mun
kácsy Tépéscsinálóira emlékeztető jelenetet ab
rázol, Böhm művészetének legértékesebb darab
jai közé tartozik.

Münchenből gyakran tért haza ihletért a 
Tisza vidékére, Szolnokra, Debrecenbe a Hor-
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tobágyra. így ismerkedett meg Szolnokon Pet- 
tenkoffen-nel, a híres osztrák festővel, a m a
gyar Alföld rajongójával s szoros barátságot 
kötött vele. Az idehaza készült, s a puszták né
pének derűjét megörökítő, melegérzésű, zama
tosán festett képein Böhm vérmérséklete jobban 
jutott kifejezésre, mint sok készrefestett muzeá
lis értékű képén. Művei ugyan romantikus haj-

kimagaslanak kortársainak illusztrációi közül. A 
Vasárnapi Újságban is sok rajza jelent meg. 
Rajzai rendkívül élesszemű megfigyeléséről ta
núskodnak és sokszor néhány vonással is natura
lista festői szemléletét dokumentálják. Böhm Pál 
naturalista festészete, akárcsak Mészölyé, a ma
gyar földhöz volt kötve és abból táplálkozott. 
Képeiknek bensősége és idilli hangulata sokszor

BÖHM PÁL: CIGÁNYOK.

landóságot árulnak el, de az ő romanticizmusa 
egészen más, mint a barnatónusú müncheni aka
démikusoké. A magyar Alföld egészséges, de
rűs, élni vágyó romanticizmusa ez, amely ma
gyar érzésekkel van telítve és annyira elüt a 
biedermeier-kori festők hangulatától. A ma
gyar nép természetes, közvetlen, külső sallang
tól mentes megnyilatkozásának alapos meg
figyelésére építette fel művészetét. Megismer
tette és megörökítette a magyar nép legmélyebb, 
legőszintébb érzéseit, hangulatait, kifogyhatat
lan humorát, egész lelki világát.

Böhm a magyar Alföld legihletettebb rajzo
lói közé tartozik. Fölényes technikai tudással 
készült rajzait nem hatja át lobogó temperamen
tum, de annál inkább hatnak mély hangulatuk
kal (Szomjas ember, Téli világ stb.) Petőfi köl
teményeinek díszkiadásában megjelent rajzai

Poussin és Corot finomságait juttatja eszünkbe. 
A magával ragadó temperamentum, a kitörni 
készülő drámai erő azonban egyikök művészeté
ben sem található.

Böhm képein optimista, derült világszemlélet 
uralkodik, mely a festő életörömét, a szívét ve
títi elénk. Nemlankadó munkakedvvel igen so
kat dolgozott. Barabás, Benczúr, Munkácsy 
mellett egyik legtermékenyebb festőnk volt. Ké
peinek nagy részét ki sem állíthatta, mert festő
állványáról vitték el a gyűjtők és műkeres
kedők. Ö rá bátran vonatkoztathatjuk Lyka K á
roly szellemes megállapítását, hogy minden fes
tészeti irány sorsa, jelentősége, jelleme festés 
közben a műhelyben dől el.

Böhm Pált is műtermében töltött magános 
órái hozták legközelebb önmagához, az alkotó
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BÖHM PÁL: TANULMÁNYFEJ.

159



BÖHM PÁL: HALÁSZOK.

művészhez. Műveiben élte ki magát és magyar
ságát, amelyhez élete utolsó lehelletéig hű ma
radt.

Lelkes magyar művészetének legnagyobb ha
tását és érdemét abban kell látnunk, hogy a ma
gyar népélet tanulmányozására hívta fel úttörő 
műveivel a fiatal magyar festők figyelmét, akik 
sokat merítettek művészetéből. Nagy érdeme, 
hogy a magyar Alföld festői szépségeit, Szol
nok pompás egét, a Tisza partjának meleg, lírai 
hangulatait, a magyar népélet festőiségét és de
rűs rom antikáját Pettenkoffen-nel együtt ő 
vette először észre különösen Szolnokon, ahol 
többször megfordult, és ahol Pettenkoffen-nel 
együtt dolgozott.

Az ő követői voltak azok a kiváló magyar 
festők, akik nyomdokain haladva, később a szol
noki művésztelepet megalapították.

Élete utolsó éveiben festett képei szélesebb 
ecsetkezelésükkel, realisztikusabb felfogásukkal 
tűnnek ki. Továbbra is az Alföld m aradt fő té
mája, pedig a nyolcvanas években volt utoljára

idehaza. Utoljára 1903-ban állított ki a buda
pesti Műcsarnokban.

A magyar közönségnek sokoldalú művészeté
vel csak 1905-ben, a Nemzeti Szalonban rende
zett hagyatéki kiállításon volt alkalma alapo
sabban megismerkednie. Ez a gazdag, változatos 
kiállítás a festő reprezentatív művein kívül a 
Tisza mentén festett vázlatait, mélységes han
gulatú tájképeit, csendéleteit, rajzait is bemu
tatta. Kitűnt, hogy vérmérséklete, érzése vázla
tain még jobban jut kifejezésre, mint sokszor 
aprólékosan kidolgozott kész képein. De Böhm 
Pálnak, a magyar Alföld festőjének mélyen- 
érző magyar lelkét minden képén érezhetjük.

A hagyatéki kiállítás, amely Budapest után 
Aradon és Nagyváradon is látható volt, meg
győzően bizonyította, hogy Böhm Pál a ma
gyar népéletfestés úttörő nagy mestere mily nagy 
szolgálatot tett a magyar festészetnek. Neve 
Barabás, Lotz, Wagner, Munkácsy és Mészöly 
mellett világít a magyar festészet egén.

F O D O R  F E R E N C
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SZINYEI MERSE PÁL ÉS WILHELM LEIBL 
MŰVÉSZETI KAPCSOLATAI

^C^ilhelm Leiblnek, Szinyei Merse Pálról 
1869-ben festett s a budapesti Szépművészeti 
Múzeumban őrzött szép és élettel telített arc
képe a személyes barátságnak lebilincselő és 
művészileg kiváló dokumentuma, amely a sors 
egy szerencsés órájában jött létre. Különleges
ségénél, sőt a nagy kölni mester életművében 
egyedülállósága folytán alkalmat szolgáltat 
Leiblnek, mint arcképfestőnek méltatására, s 
ezzel működése egy lényeges oldalának hang- 
súlyozására, amely nem kevésbbé fontos, mint 
uralkodó szerepe a falusi genre-festészet terén. 
Ennek az arcképnek vizsgálata azt a kérdést is 
felveti, fennállottak-e a két művész között és 
milyen mértékben oly kapcsolatok, amelyek a 
személyes vonatkozásokon túl, művészi fejlő
désükön is nyomot hagytak. Annál is inkább 
érdekkel bírhat ennek a kérdésnek taglalása, 
mert egyrészt Szinyei személye a ,,Leibl-kör“ 
megítélésében mindeddig nem foglalta el azt a 
helyet, amelyre egyéniségének súlyánál fogva 
joggal igényt tarthat, másrészt pedig azért, mert 
úgy látszik, hogy úgy a magyar, mint a német 
művészeti irodalom túlbecsülte Böcklin hatását 
Szinyei Merse Pálra, azon tartós hatásnak hang
súlyozásához viszonyítva, amelyet Leibl gyako
rolt nemzedékére (és így Szinyeire is).

Az a tény, hogy a két művész több évet 
— éspedig korai működésük döntő szakaszát 
jelentő több évet — töltött Münchenben, hogy 
mindkettő Piloty tanítványa volt, akit később 
elhagytak, hogy mind a kettő átmenetileg Cour
bet befolyása alatt állott, igazolja művészi fejlő
désük közös előzményeinek, közös problémái
nak és ideáljainak, a közös feladatok és azok 
megoldásának vizsgálatát. Ennek a közösség
nek látszólag ellentmond az az ellentét, amely 
a Leibltől megtestesített realizmus és a plein-air 
festészet Szinyeitől követett elve között fennáll, 
s ez az oka, hogy közösségüket tényleges való
ságában es alapvető jelentőségében többnyire 
nem ismerték fel, aminthogy maga a két művész 
sem volt annak tudatában. Mégis fennáll és

minden kétséget kizáróan ki is mutatható. A 
következőkben, a két mester néhány jellemző 
művének példáján, megkíséreljük ennek a 
messzeható művészi rokonságnak legalább futó
lagos bizonyítását, nemcsak azért, hogy Leibl és 
Szinyei Merse egyéniségét egy, eddig észre nem 
vett szempontból tekintsük, hanem azért is, 
hogy történeti jelentőségüket az újabb európai 
festészet fejlődésében a művészettudomány esz
közeivel bizonyítsuk.

Szinyei Merse Pál 1845-ben Szinye-Üjfalun 
született és Leiblnél egy évvel fiatalabb volt. 
Sárosi hazájában végzett sokatígérő első kísér
letei a fiatal művész nagy reménytkeltő tehet
ségét árulták el és 1864-ben arra az elhatáro
zásra vezették, hogy a művészképzés terén régi 
hagyományokon nyugvó és a legjobb hírnév
nek örvendő müncheni Akadémiát keresse fel. 
A tizenkilenc éves ifjú sok honfitársát találta 
itt, mindenekelőtt W agner Sándort, aki mint 
tanár, az egyik akadémiai osztályon működött, 
többek között Benczúr Gyulát és Liezenmayer 
Sándort, akik Pilotynál kompozíciót tanultak. 
Eleinte átmenetileg arra gondolt, hogy a törté
neti festészetnek szenteli magát, mihamar azon
ban felismerte különleges hajlamát a tájkép
festészetre s 1868-ban felvették Kari von 
Piloty műtermébe. Hogy mennyire vonzódott 
oda, s mennyire megértették ott, bizonyítja azon 
dicsérete, mely szerint Piloty iskoláját egész 
Németországban a legmegfelelőbbnek mon
dotta.

Wilhelm Leibl, a kölni dóm karmesterének 
fia, atyai és anyai ágon egyaránt bajor szárma
zású, ugyanabban az évben lépett a müncheni 
Akadémiába, mint Szinyei Merse Pál és körül
belül ugyanabban az időpontban lett Piloty ta
nítványa. Amidőn a két ifjú először találkozott 
egymással Piloty műtermében, Leibl jellegzetes 
megjelenése nem maradt hatás nélkül Szinyeire, 
amint fordítva is, Leibl tetszését megnyerte a 
művészileg nagytehetségű, komoly törekvésű
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magyar nemes ifjú, akivel csakhamar barátsá
got kötött.

Leibl, Szinyeivel szemben, már érett és el
ismert művész volt. ötéves akadémiai tanul
mányai idején mesteri arcképeket alkotott, ame
lyek tökéletes festői kultúrájáról és a mély lélek
tani kifejezés páratlan erejéről tanúskod
tak. 1865 és 1869 között készült ezen 
arcképei közül, mint különösen jellemzőket ki
emeljük Clemens von Sichererét (1865), Tobias 
Weiss szobrászét (1866), Shönlin bankárét (1866), 
Engl festőét (1867), Gentz asszonyét (1867), 
Gedon asszonynak lélekkel áthatott, gyöngéd 
érzést kifejező portréját (1868—69). Ennek az 
öt évnek rövid tartalmát áttekintve, Leibl arc
képművészete egész nagyságában bontakozik ki. 
Éppúgy nyugszik ez a festői technika tökéletes
ségén, a színezés szépségében és nemességében, 
mind a lelki kifejezés finomságában. Ha a Si
cherer fejének megfestésében holland és fi 1- 
mand mintaképek szorgalmas tanulmányozá
sára emlékeztető, bizonyos konvencionális vo
nások érezhetők is, a többi említett arckép a 
művészi felfogás és alakítás tökéletes fölényét 
mutatja. Zománcos fényük, sűrűszövedékű és 
mégis elevenen vibráló struktúrájuk, mély tónu
suk a régi mesterek kolorisztikus tökélyére és 
finomságára emlékeztet s méltó a legjobb né
met hagyományokhoz. Megmutatja, hogy meny
nyire uralja az alia  p r im a  festést, s azt a képes
séget, hogy a részletből kiindulva építi fel a ké
pet és mint egészet önti formába. Courbet, mi
dőn 1869-ben, a nemzetközi képzőművészeti ki
állítás alkalmából Münchenbe jött, Gedon asz- 
szony arcképét látva, nemhiába adózott csodá
lattal a 25 éves mesternek s mondta a legjobb 
német festőnek, akivel találkozott. Az 1870-i 
párisi kiállításon pedig méltán nyert Leibl ez
zel az arcképével aranyérmet.

E korai arcképek sajátsága ugyan a gazda
gon árnyalt meleg tónus, amely a tompított szí
neket, az összehangolt, telt, sötét valőröket 
kedveli, mihamar jelentkezik azonban s később 
egyre erősödik a világosabb, lágyan villanó 
színhangulatra való törekvés. Már az 1867-ben 
festett férfi arckép a színértékeknek külön - 
válóan letompított skáláját mutatja; a kép hát
terének és a fej elődomborodásának, a sötét 
ruhának és az arc, meg a kezek világos hússzíné
nek ellentéte már oly festői látásra vall, amely 
a szín minden lehetőségét kiaknázza. A színnek 
itt előtörő győzelme az egyhangú barna „mű- 
teremtónus“-nak eddig alkalmazott szokványos 
sémája fölött még teljesebb lesz a női arcképe

ken, amint azt kivált Gedon asszony arcképén, 
az aranytopáz és gyöngyszürke tónusoknak 
ezen a csodálatraméltó szimfóniáján figyelhet
jük meg. Az álmodozó átszellemültség és az élet
teli kedély, az elmélyültség és a gyöngéd szívós
ság hasonlíthatatlan összecsendülése, Leibl 
művészetének ezt a gyöngyszemét Rembrandt 
lélekábrázolásának magaslatára emeli s mint 
valódi mesterműnek időtlen érvényt és szépsé
get kölcsönöz.

Igen csekély az időbeli távolság ennek az arc
képnek keletkezése és a Szinyei Merse Pálról 
festett képmás között, a belső különbség azon
ban a portréfelfogás és a festői előadás tekinte 
tében, Leibl minden korábbi arcképéhez mérten 
szinte áthidalhatatlannak látszik. És a Szi- 
nyei-arckép mégis következtésen illeszkedik 
Leibl fejlődésébe; mindenekelőtt arra mutat, 
hogy Leibl művészetének kialakulását francia 
párhuzamok nélkül, a saját alkotóerejéből is 
meg lehet magyarázni. Még ha Leibl, mün
cheni társaihoz és magához Szinyeihez hason
lóan nem is vonhatta ki magát már akkor sem, 
a francia művészetnek, részben a Párisból haza
tért német művészektől, másrészt pedig a mün
cheni kiállítás személyes élményein keresztül 
közvetített erős benyomása alól: a döntő az, 
hogy már működésének elején elkötelezte ma
gát a realizmusnak, amely mélyen és régóta 
a müncheni hagyomány lényegében gyökerezett. 
Sőt, épp mert a patetikus történeti festészetnek 
és az érzelmesen aagályos genre-nak, abban az 
időben űzött kultuszától magát távol tartotta, 
épp mert tárgyi hűségre, szent egyszerűségre és 
igazságra törekvő „realista“ volt, szükségtelen 
Courbet, vagy akár Manet példaadására hivat
kozni, hogy a Szinyei arcképe és Leibl portré
stílusa közötti belső összefüggést megindokol
juk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ez az arc
kép befejezetlen és hogy a művészi beleélés len
dülete szolgál az éppoly eleven ecsetvezetés 
alapjául. Téves lenne arra hivatkozni, hogy 
ebben impresszionista festési mód érvényesül, 
amely semmikép sem feleit meg Leibl szándé
kának. Végül a Párisban vagy közvetlenül az
után keletkezett művei, mint pl. a „Cocotte“, 
az „öreg párisi nő“, Sattler és Trübner festők 
arcképei eléggé bizonyítják, hogy a mester nyolc
hónapi tartózkodása alatt a Szajna partján s a 
saját művészi törekvéseiben csak megerősödött 
és elmélyült, nem változott meg, főkép nem 
vált a párisi ízlés utánzójává. Az üdvös techni
kai gazdagodás nyereségéért nem áldozta fel a 
benne határozottan megnyilvánuló érzéket a
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festői befejezettség alapossága iránt, ami a szín- 
kezelés finomságában éppúgy megnyilatkozott, 
mint a gondosan kimintázó és terepkitöltő kép- 
szerkesztésben. A szellemes rögtönzés bámulatra- 
méltó káprázatáért nem mondott le művészeté
nek benső valójáról: az emberi arcban az át
lelkesített természetet látni.

Az első és leginkább szembetűnő művészi kap
csolat Leibl és Szinyei között abban áll, hogy 
mind a kettő elfordult attól az akadémikus 
iránytól, amely kérdéses diadalait a Piloty- 
iskola hatásos modorával aratta, s mind a kettő 
a természetet ismerte el tanítómesteréül. A két 
barát találkozása Courbet-val — akivel szellemi 
rokonságot éreztek — csak a külső alkalmat 
szolgáltatta ahhoz, hogy Pilotytól elszakadja
nak. Belsejükben már rég új utakra léptek, új 
célokat kerestek, a nélkül, hogy tulajdonkép 
forradalmárokká váltak, vagy épp programm- 
szerű törvényeket fogalmaztak volna. Céljuk, 
programmjuk, életük tartalma, művészetük pa
rancsoló szava nem a naturalizmus önmagában 
volt, hanem a természet átélése, megjelenésének 
egész teljében. Mivel a természet csodáit épp
úgy felfedezhetjük tájképi szépségében, mint az 
emberi arc lelki tartalmában, a taglejtések be
szédességében, a tekintet mélységében, a finom 
kezek gyöngédségében; minthogy a természet 
maga, mint Isten teremtése, felöleli a minden- 
séget s benne az embert és a többi teremtményt, 
a tájat és az eget, a napot és a levegőt: ily 
mérhetetlen gazdagsággal szemben érthető volt, 
hogy a két művész adottságához és akaratához 
mérten választotta a hajlamának és vonzalmá
nak megfelelő eszményt. Leibl az arcképfesté
szet problémáiért küzdött, Szinyei pedig a táj
képfestészethez fordult.

Szinyei Merse, a kedves felső-bajor vidéken 
készített tanulmányok mellett, 1869-ben festette 
,,Faun és nimfa“ c. első jelentékeny képét, tárgy
ban és kompozícióban Böcklin hatása alatt. A 
kép színezése különbözik Böcklin józan palettá
jától s színeinek telt, meleg zománcában nyil
vánvalóan Leibl tónusfestésének elveihez nyúl, 
fény- és árnykontrasztjaiban gazdag festőiség 
lüktet. Itt éppúgy, mint Leibl korai művein 
zengő és összehangzó színhangulatot vehetünk 
észre, amely biztos ígérete a jövő fényáradat
nak. Ez a fényre-törekvés mindinkább utat tör 
a következő képeken, így kivált a .,Mosónők“ c. 
elragadó vázlaton (1869), a „Hinta“ c. finom 
rögtönzésen (1869), hogy aztán az „Anya és 
gyermeke“ varázslatos idilljén (i860) kitűzött 
végső diadalát arassa.

A jó sors a fiatal, életvidám magyart igazi 
költői hajlammal ajándékozta meg. Művészete 
valóban poétikus. Gondtalanabb, boldogabb sze
mekkel látta a világot, mint nehézkesebb német 
társa, örömeiben élénkebben, nagyobb kedvvel 
vett részt, jobban szerette az élet derűs oldalát, 
amely ezerszeresen kínálkozott számára. De 
Leiblhez hasonlóan őt is mély és hajthatatlan 
igazságérzet töltötte el, s ennek köszönhető, 
hogy költőiséggel telített motívumai sohasem 
laposodtak irodalmi genre-jelenetekké. Az anya 
és gyermekének boldog együttlétét — Édes 
Anyja emlékének szenteli ezt a háladatos, ájta- 
tos dalt —, Szerelmes párt (1870) és pásztor- 
idillt (1872) ábrázoló képét a tiszta lírának oly 
varázsa^  magába merült érzésnek oly boldog
sága lengi körül, hogy szinte nem merjük sza
vakkal megszentségteleníteni és szinte megfeled
kezünk róla, hogy ezekben a képekben a való
ság művészi ábrázolását lássuk. Annyira a való
ságot, az élet legszebb tartalmának egy darab
ját adják, a lét örömét oly teljesen és fénylőén 
tükrözik — és ez még nagyobb mértékben ér
vényes a híres Majálisra (1873) —, hogy lénye
güknek csak a sugárzó, viruló színpompa felel
het meg. Színezésük szépsége nem öncél, nem 
jelképes értékű és nem a hangulat hordozója — 
s következőleg jellegénél fogva nagyon külön
böző egy Böcklin kolorisztikus elgondolásától —; 
az ihletből, egy fénytől itatott művész-szem 
Istenáldotta ösztönéből született, őserejű, elsőd
leges, abszolút, közvetlen. Alapjában, ha 
nem is az értelemtől irányított, hanem 
a szívből fakadó realisztikus szemléletnek, 
a szépséget szomjazó igazságérzetnek egyként 
kifejezése és megvallása. Szinyei palettájának 
gazdagságát, az egymást kiegészítő és egymás
sal szembeállított lokális színeknek merész és 
egyúttal okosan lemért ritmikus változásait 
Majálisán mindig megcsodálták, s elegendőkép 
elemezték, úgyhogy méltatásuk ismétlését e he
lyütt mellőzhetjük. Még ha a színeknek ezt a 
gazdagságát, következményeiben befolyásolta és 
megerősítette is Böcklin színskálája, az — amint 
már hangsúlyoztuk — Böcklin festőietlen, tarka 
kolorizmusával mégis ellentétben áll. Színhatá
sának lényege az atmoszférának tökéletes érez
tetésében rejlik, amely áttetszőségével a képnek, 
a kép csoportosításának éppúgy, mint mélységi 
kialakításának, egységes tónust és lényegi össze- 
csendülést kölcsönöz. A tónusnak ez az össz
hangja végső eredetében ugyanazt a festői szán
dékot követi, mint Leibl hajlama a tónusfesté
szetre. Ebben a tekintetben a két barát felfogá
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sában nagyon lényeges és nagyon elhatározó 
egyezést állapíthatunk meg, amely éppúgy távol 
áll az akadémikus recept szervetlen, élettelen, 
hatástvadászó színfelfogásától, mint az impresz- 
szionizmus elveitől, s elhatározó jelentőségű az 
európai festészet további fejlődésére. Mert mi
ként Leibl a maga nemében utolérhetetlen, a 
modern arcképfestészetben pedig úttörő, úgy 
Szinyei Merse is Majálisában ösztönszerűen meg
valósította a p le in -a ir  problémáját, amely füg
getlenül Monet-től és a többi impresszionistától, 
sőt időben előttük, a jövőbe mutató új eredmé
nyekhez vezetett.

Hogy Szinyei mégsem hódolt a V art  p o u r  l 'a r t  
álláspontjának és hogy az impresszionista tö
rekvéseket nem tudatosan és sablonosán, nem 
önmagukért követte, azt további útja bizonyítja, 
amely eszmeileg Leibl fejlődésének is megfelel. 
Mint megelőző példát az 1874-ben festett Lila
ruhás nőt említjük, amely nagyszabású felfogá
sában, erőteljes színezésének és nagyvonalúan 
látott formáinak, valamint bensőséges szobrászi 
tartásának összecsendülésében az újabbkori arc
képfestészetnek klasszikus tökélyű műve. A táj
képet és az alakot a lágy levegőtér itt is felold- 
hatlan egységbe olvasztja s figyelemreméltó, 
ahogyan a művész biztos érzékkel, hatásosan 
emeli ki a silhouette szépségét és a kifejező kör
rajzot. Szinyei késői idejéből, az 1894-ben ke
letkezett „Oculi“-t, egy szalonkára leső vadász 
ábrázolását, mint újabb tájképstílusának példá
ját szemlélve, közel fekszik az összehasonlítás 
a hasonló időbe tartozó „Paraszt-vadász“ c. 
képpel, amelyet Wilhelm Leibl barátjával, Jo
hann Sperllel közösen festett. Nemcsak a tárgy 
és a tükörképében rokon kompozíció miatt, ha
nem méginkább azért, mert megfigyelhetjük raj
tuk a természeti átélésnek és a művészi alakítás
nak egységét, a természet iránti érzésnek azt a

közösségét, amely mind a két mestert áthatotta. 
Leibl és Szinyei Merse fejlődése, a két barát ifjú
kori első találkozása utáni negyedszázadban oly 
belső változáson ment keresztül, amely további 
közeledést, elmélyültebb egyezést, mint bármi
kor korábban tüntet fel. Ennek oka nem utolsó 
sorban Leibl egyéniségében rejlik, akinek késői 
stílusát — amint az különösen dr. Reiundnak 
(1890) és unokahugának, Felicitasnak (1896) 
arcképein nyilatkozik meg — a fénykezelésnek, 
az atmoszféra visszaadásának, a színes megjele
nésnek, minden változatában öntudatlanul is 
ugyanazok a problémák foglalkoztatták, mint 
amelyeket Szinyei önmagától keresett és oldott 
meg.

Amennyire meglepő, hogy a két mester kö
zötti kapcsolat méltatását oly egyedülálló és 
szokatlan alkotásra való utalással fejezzük be, 
mint amilyen Szinyei munkái között a Hóolva
dás, éppannyira meggyőzően hat ennek belső 
bizonyító ereje. Ez a kép telve van atható erő
vel, hieratikus nagysággal, fenkölt hangulattal, 
mert a természettel szemtől-szembe készült, el
lesve legtitkosabb rezdüléseit, tavaszi sejtelmeit. 
A drága és örök hazai rög arculata ez, egész 
egyszerűségében és szépségében, egyúttal pedig 
jelképe az örök újjászületésnek, misztikus szim
bóluma a természetnek, mint az isteni örökké
valóság részének. Tér és idő távolságán keresz
tül találkozik itt a nagy magyar művész termé
szeti felfogása német barátjával. Szinyei a táj 
nyers valóságát, személyi jellegét, barázdás, 
titokzatos arculatát, mint lelkének magyarázója 
szemlélteti. Német társa, Leibl, a nagy arckép
festő viszont az emberi arc szerkezetében, vál
tozásaiban, kifejezésében, mérhetetlen formai 
gazdagságában merül el, ami nem kevésbbé cso
dálatraméltó, mint a természet pazar szépsége.

D r. R O L F  H É T  S C H
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M Ű V É S Z E T I  É L E T

TAVASZI TÁRLAT A MŰCSARNOKBAN
Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 

Igazgatósága a Tavaszi Tárlat tárgymutatójának 
előszavában sajnálkozásának ad kifejezést a fölött, 
hogy akkor, amikor az 1944-ik év századik fordu
lóit hozza azoknak a napoknak, melyek 1844-ben 
három ragyogó, koszorús nevet iktattak be a ma
gyar művészettörténet dicsőséges anyakönyvébe: 
nem emlékezhetik meg méltóan ünnepi kiállítás ke
retében Munkácsy Mihály, Benczúr Gyula és Mé
szöly Géza drámaian nagy, tudásban excelláló, ille
tőleg elmélyedően finom művészetéről. Valóban, 
nagy kár, hogy a Műcsarnok is ki nem vehette ré
szét a három nagy mester megünnepléséből a mai 
nehéz, ezernyi akadályt feltornyosító időkben. Az 
első teremben három babéros mellszobor hirdette, 
hogy a kis magyar nemzet milyen nagy értékeket 
termett életfáján nemcsak önmagának, hanem a vi
lágnak is. A művészetszerető közönség tisztelettel 
és hálával nézett a kiváló mesterek portrészobraira, 
reáemlékezve a művekre, melyek vonalait, részeit

minden művelt magyar lelkében és szívében hor
dozza.

A kiállítás maga nem mutatott valami különösen 
élénk képet. Több mint ötszáz műtárgy, de nem 
túlsók izgalmas élmény. A megszokott, tisztes 
színvonal nem hiányzik ugyan, de hiányza
nak azok1*^ művek, amelyek ellenállhatatlanul ra 
gadják meg a nézőt. Nincs a munkákban nagyot- 
akarás, nem markolt belénk elégszer a teremtő ié- 
leknek a saját erejével való heves é? nemes hival
kodása, amely revelációt akar minden áron.

De így is találkoztunk komoly értékekkel. Ilyen 
mű a nagyteremben Bosznay István „Nyári dél
u tán ija. A magyar tájfestés egyik legkiválóbb, rég 
tisztelt nevű mestere legjobb idejére emlékeztető, 
meleg, férfias lírával ad benne megkapó vallomást, 
szépséges színszimfóniát. Derék alkotás a nemrég el
halt Szüle Péter komoly erejű önarcképe. Horváth 
József fényproblémát old meg, bravúrosan „Sugárzó 
fény“ című vízfestményében. Romek Árpád valósá
gos bűvészkedést visz véghez ecsettel, biedermeier
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GECSE ÁRPÁD: TEMPLOMBAN.

csendélete megfestésében. Kóbor Henrik egy igen jó 
utcarészlettel szerepel. Udvary Pál ezúttal is jó ké
pet küldött, de a hálóhúzó halászok témáját már 
túlságosan is kimerítette. Finom munka Kassa Gá
bor női arcképe.

A termek sorát végigjárva feltűnt Vár deák Fe
renc, Hajgató Ferenc, Benkhard Ágost egy-egy táj
képe. Vidovszky Béla szobabelsővel remekelt me
gint. Istokovits Kálmán képei most kissé erőltetett 
színűcknek hatottak, nem érik el a kiváló művész 
megszokott színvonalát. Thomas Antal veszprémi 
utcája is megemlítésre méltó munka. Aradi Edvi 
Illés egy soproni gazdaudvart erőteljesen festett 
meg. Ifj. Czene Béla „Nagymosás“ című temperája 
a művészt java erejében mutatja. A vízfestmények 
sorában Gy. Takách Béla, Piczek Fekete Edit, Kam- 
pis János, Hende Vince, Diósy Antal neveit jegyez
tük föl egy-egy stílusos, kiemelkedő művük kapcso
latában, Mellettük dicséretet érdemelt Gebhardt 
Béla és Dobroszlav Lajos is.

A szobrászok soraiban is akadt néhány bátor, 
erőteljes munka, amely jóval föléje tört a köznapi 
színvonalnak. Ezek sorában Ősz Nemes György 
„Hosszú út“, Gády Lajos „Ősmagyar áldozat“,

Palotai Gyula „Furulyázó“, G. Fekete Géza „Lóth 
felesége“ című művét és Farkas Aladár egy benső
séges mellszobrát említhetjük föl. A vitrinekben is 
láttunk néhány intim, kedves kisplasztikát.

(Myn)

KIÁLLÍTÁSOK

MŰTEREM. A fegyverzajban csak a MŰ
TEREM múzsái nem hallgatnak, a kiállító vállal
kozás vezetősége elismerésre méltó buzgalommal se
gít szóhoz jutni művészeket, kiknek egyike-másika 
számára néha előnyt jelent — mint enyhítő körül
mény — a „fegyver-zaj“ . . .

Először Pávich Béla kiállítását néztük meg, saj
nos, csak azután, hogy kiváló írónknak, Tersánszky 
j. Jenőnek katalógusi előszavát elolvastuk. Mert 
szépeket és igazakat ír ez az előszó, ám sorai nem 
túlságosan találóan alkalmazhatók Pávich Béla alko
tásaira. Nagyon igaz, amit az illusztris író állít, 
mondván, hogy ,,a művészet nem mesterség és a 
mesterség és a mesterségbeli tudás még nem művé
szet“. Az is igaz, hogy nincs művészet mesterségbeli 
tudás nélkül. És ezerszeresen igaz, hogy „a modern
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művészeteknek sok vad kilengése, mellbe vágó 
különcködése sokszor takarja a mesterségbeli tudás 
hiányát“. Ezt a három igazságát az előszónak azért 
bocsátottuk előre, mert ami benne azután követke
zik, azt már nem írhatjuk alá, u. i. bizony a jószán
dékú és figyelemreméltó tehetségű Pávich Béla 
művészete igen-igen messze jár a „ . . . tökéletesen 
megalapozott mesterségbeli tudás .. .“-tói, ahogy azt 
a nagyon rossz anatómiájú „Táncos“, az igen 
gyönge „Léda“, az elrajzolt testű „Virágok“, a 
dilettánsos „Vihar“, a szép, buja színei dacára 
dilettánsos „Havas fenyők“, a dilettánstól is rossz 
néven vehető „Őszi lombok“ a túl dilettánsos „Vad
víz“ és a szörnyen dilettánsos, gyerek rajzának 
primitív előadásával megfestett „Téli csárda“, a 
csak a fenti jelzőkkel értékelhető „Fahordás a Du
nán“, meg a zárda-növendéki technikával „elő
adott“ „Kati“ megcáfolhatatlanul bizonyítják.

Nem változtatja meg ítéletünket az erőltetett be
állítású, a felhőkbe apokalyptikus lovasokat rakó, 
pseudo-symbolikus „Délidő“, sőt nem békít ki a 
szép reflexekben bővelkedő „Téglahordás“, a fínom- 
rajzú, szép színezésű „ösvény“, vagy a barna-szürke 
hangulatú, őszinte természetbarát lelkét mutató, 
megkapóan szép „Köd a Dunán“ sem. Meleg elisme
réssel adóznak annak, — Pávich Bélának is — aki
nek csupa-szív széplelkűsége a nehéz, hivatásos 
munka fáradalmai után ecsetet nyom kezébe, de té
vedés azt hinni, hogy elég a lelkesedés, hogy a kő
rajzolóból — ebben az esetben derék cinkografusról 
van szó — Daumier legyen . . . Legjobbak, sőt oly
kor határozottan igen sikerültek fametszetei. Ezek

ben van stílusérzék, sőt stílus is, van artisztikum és 
biztató jelei a tehetségnek. Csak nem tudjuk, hogy 
rossz festményéről transzponálta-e jó fametszeteit, 
vagy kitűnő fametszeteit nagyította-e (utóbbi eset 
rettenetes tévedés, még akkor is, ha egyik nagyon 
„beérkezett“ művészünk műveli is!) gyönge festmé
nyekké. Pávich Bélának azt ajánlhatnók, hogy fog
lalkozzék kizárólag grafikával; fametszetei, meg a 
pompás „Macska-tanulmányok“ erősen támogatnak 
ebben a csalódás vigaszát aligha ígérő véleményünk
ben.

Kissé kemény volt talán bírálatunk, de ez egyben 
válasz a szemrehányásra, melyet a MÜTEREM-től 
kaptunk s mely szerint elfogultak vagyunk a „kon
zervatív irányokat pártfogoló“ MÜTEREM-me! 
szemben. Hát nem vagyunk elfogultak, nem is ér
dekel, hogy valaki modern-e, vagy konzervatív, 
szempontunk mindig és csakis a kiállított művek 
jó, vagy rossz-volta és az alkotások őszintesége, 
belső igazsága, illetve az ennek szolgálatában álló 
fölkészültség, tudás mértéke.

Pávich kiállításánál sokkal magasabb nívót kép
viselt Magyar Béla festményeinek gyűjteményes be
mutatása. Jószándékú, becsületes készültségű mű
vészt ismertünk meg Magyar Bélában, aki forrón 
szerető rokonnak érzi magát a szépséges természet
tel és ennek megragadó bizonyítékait tudja adni 
festményeiben. Műveit jellemzik a tömör formák

IFJ. CZENE BÉLA: PARASZTOK.
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szeretete — a fák koronái pl. nagy ecsetvonásokkal 
egybefoglalt tömbökként jelennek meg vásznain —, 
a helyenkint szinte virtuóz előadás, a formákat, 
ezek szerkezetét, a talaj mozgását nyomon követő, 
illetve azt artisztikusan érzékeltető, bátor ecset
vezetés, továbbá a napsütésnek — különösen az erő
sen színes, délutáni napsütésnek —, a víznek, a fák
nak, félig árnyékba borult, erdei réteknek jól meg
látott, mélyen átérzett és kitűnően közvetített han
gulata és olykor — ritkán — az a tévedés, hogy a 
festéktömegek okvetetlenül egyebet is tudnak jelen
teni (pl. a fák színét . . .), mint puszta festéket! 
(lásd pl. a „Virágos erdő“, vagy a „Mosás a víz 
partján“ című képeket). Nagyon jól sikerült művei: 
„Tehenek a vízparton“, „Akácvirágzás“ és különö
sen a forró délután hangulatát álomba ringatóan 
szuggeráló „Napos erdő“. Nagyon jó és becsületes 
munka az „önarckép“. Figurálisai akkor sikerül
nek jobban, ha „kidolgozza“ azokat, példa erre a 
„Cigány hegedűvel“, míg a vázlatos, impresszio- 
nisztikus előadás tudásbeli hiányokat árul el. Ez 
meglátszik a kezeken, lábakon, melyekkel mindig 
baj van egy kicsit.

RÓ N AY KÁZMÉR

AZ  ALUMÍNIUMSZOBROK KÉRDÉSE

Az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács 
a közelmúltban ankétot tartott az alumíniumból ké
szült szobrok kérdéséről. Az ankéton, melynek elő-

SZÜLE PÉTER: ÖNARCKÉP.

BUZI BARNA: NŐI FEJ.

adója Bory Jenő szobrászművész, a Képzőművészeti 
Főiskola ezévi rektora volt, megállapították, hogy 
külföldön már több olyan műalkotás van, amely 
alumíniumból készült s közel hatvan éve áll a he
lyén a nélkül, hogy rajta bárminemű elváltozás ta
pasztalható lenne. Az ankéton Denifleé Sándor, a 
Weiss Manfréd-gyár igazgatója részletesen ismertette 
az alumíniumot és a vele való munkálkodást s 
hangsúlyozta, hogy a tiszta alumínium időálló és 
vele szépen s könnyen lehet dolgozni. Azok a szob
rok, amelyeket alumíniumból öntöttek és rajtuk el
változás mutatkozott, megállapíthatóan nem készül
tek tiszta kohóalumíniumból. Szalatkay Rezső főmér
nök rámutatott arra, hogy az alumínium úgyszólván 
nemzeti kincsünk s a magyar szobrászatnak az eddi
ginél nagyobb mértékben kellene a magyar alumí
niummal foglalkoznia. Solthy Márton, a Weiss Man
fréd-gyár főmérnöke magára vállalta, hogy az öntő
mestereket megtanítja az alumínium szakszerű önté
sére- Az ankét tehát azzal az eredménnyel zárult, 
hogy ha az alumínium megfelelő arányú ötvözetben 
és szakszerű kezelésben részesül, felveszi a versenyt 
a jóval drágább bronzzal. Az alumíniumot, mint 
szoboröntésre alkalmas fémet érintő kérdésekben az 
Országos Irodalmi és Művészeti Tanács (Andrássy- 
út 69.) készséggel ad felvilágosítást.
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MEGALAKULT A VASZARY JÁNOS 
LESTÉSZETI ALAPÍTVÁNY BIZOTTSÁGA.

Vaszary Jánosnak, a nagy festőművésznek öz
vegye, aki 1942-ben halt meg, férje nevére és emlé
kére alapítványt létesített. Tatai házát, értékpapír
jait, férjének közel másfélezer hátrahagyott képét és 
rajzát erre a célra hagyományozta. Az alapítvány 
jövedelméből haladó szellemű kiváló festőművészek 
évenként jutalomban részesülnek. Az alapítvány in
tézőszerve a kultuszminiszter, akit az ügyek intézé
sében egy bizottság támogat. Ennek az alapítvány: 
bizottságnak elnökévé Vaszary Jánosné még életé
ben Petrovics Eleket, tagjaivá pedig Pécsi-Pilch De
zsőt, Révész Istvánt és Szőnyi Istvánt jelölte ki s a 
további három tag kijelölésére a kultuszminisztert 
kérte fel. Szinyei Merse Jenő miniszter most élt ezzel 
a jogával és a maga részéről Csók István festőmű
vészt, vitéz Haász Aladár miniszteri osztályfőnököt 
és Gáspárdy Sándor tanügyi segédtitkárt jelölte ki a 
bizottságba.

TATA VÁROSÁBAN FELÁLLÍTOTTÁK
N. Kovács Mária Keresztelő Szent János szobrát, 
amely a velencei, 1940. évi biennalen nagy sikerrel 
szerepelt. A szobornak Tatán való felállítását dr. 
Magyary Zoltán egyetemi tanár kezdeményezte, s a 
felállításhoz a kultuszminisztérium is hozzájárult. A 
szobrot a fűútvonal melletti kis tó partján, pompás 
természeti környezetben állították fel.

A KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLÁRÓL
A vallás- és közoktatásügyi miniszter az Orsz. M. 

Kir. Képzőművészeti Főiskolán az 1943—44-től 
1947—48-ig terjedő tanévek tartamára Horn Antal 
r. tanárnak a Rektori Tanács tagjává, Elekjy Jenő 
r. tanárnak a Rektori Tanács póttagjává történt 
megválasztását jóváhagyta és nevezetteket e tisztsé
gükben megerősítette.

A SZENT ISTVÁN EMLÉKÉV

Végrehajtó Bizottsága a nagy király emlékének meg
örökítésére számos vidéki várost ajándékozott meg 
művészi értékű szobrokkal, domborművekkel, fest
ményekkel, faliszőnyegekkel, amelyek mind a nagy 
király életéből vett témákat dolgoztak fel.

A Szent István Emlékév kapcsán öt város része
sül nagyméretű, átlag 12 négyzetméter nagyságú, 
történeti festményben. Ezek közül két kép, a szom
bathelyi és a miskolci, már elkészült és az illető 
városok városházában el is helyezték őket. A 
Szombathely városának adományozott festmény 
Döbrentey Gábor festőművész alkotása és Szent 
Istvánnak a velenceiekkel és a horvátokkal kötött 
szövetségét ábrázolja. A miskolci kép Jeges Ernő 
festőművész alkotása. A képen Szent István mint 
városalapító, kereskedők, iparosok és jövevények 
körében látható. Három festmény még nem készült

el, de vázlatuk már elfogadtatott és a képek is a 
közeljövőben készen lesznek. Ezek a képek a Bizott
ság ajándékaként Egerbe, Komáromba, és Vácra 
kerülnek- Az egri kettős képet Hincz Gyula festő
művész készíti. A Komáromnak adományozandó 
képet Deéd Ferenc, a váci képet Heintz Henrik 
festi. A Szent István Emlékév alkalmából készült 
történeti festmények értékes művészi díszei lesznek 
az illető városoknak. Minthogy a Bizottság az egyes 
városoknak ezeket a műalkotásokat azzal a feltétel
lel adományozta, hogy azok a maguk erejéből is 
készíttessenek hasonló műalkotásokat, ez az akció 
ösztönzője lett a vidéki városok egészséges műpárto
lásának.

Az ország különböző városaiban felállított mű
vészi alkotások között két nagyobbméretű, újabban 
elkészült dojjjbormű is szerepel. Az egyiket Debre
cenben állították fel, míg a másikat a közeljövőben 
Sopronban helyezik el. A debreceni Szent István- 
domborművet Cser Károly szobrászművész készí
tette. A dombormű a magyar egység gondolatát 
örökíti meg és a Déry-Múzeum mellett álló régi 
elemi iskola, most múzeumi épület, falán van el
helyezve. A Sopronban felállítandó domborművet 
Moiret Ödön szobrászművész készítette, ez a dom
bormű Szent Istvánt ábrázolja, amint az ország ha
tárán fogadja leendő feleségét, Gizellát. Ezt a dom
borművet a Szent Domonkos-templom oldalfalán 
helyezik el. A templomnak ezt az oldalát, egy utca
nyitás folytán, csak nemrégen szabadították ki a 
hozzátoldott épületek tömkelegéből, s a dombormű 
rajta való elhelyezésével ennek a falnak művészi 
kiépítése is megoldást nyer.

A Bizottság Szeged, Pécs, Győr, Szombat
hely és Nyíregyháza városának fali szőnyegeket 
adományozott. A szegedi faliszőnyegeket Pekáry 
István tervezte és a fali szőnyeg Szent Istvánt, mint 
a földmívelés támogatóját mutatja be. A Pécsnek 
adományozott faliszőnyeg, amely a Szent István 
korabeli magyar-francia kulturális kapcsolatokat 
örökíti meg, Domanovszky Endre alkotása. A győri 
faliszónyeg, amely Remsey György műve, Szent Ist
ván királynak Konrád császár feletti győzelmét örö
kíti meg. A szombathelyi, három darabból álló fali- 
szonyeg Basilides Barna műve. A faliszőnyeg egyik 
szárnya Orseolo házasságát, másik szárnya Imre her
ceg házasságát, középső rész pedig egy magyar vi
tézt ábrázol a város emblémájával. A Nyíregyházá
nak adott faliszőnyeget, amely a szent királyt a jö
vevények és a magyarok körében mutatja be, Fe- 
renczy Noémi tervezte. Ferenczy Noémi, Doma
novszky Endre és Remsey György nemcsak tervezte 
a faliszőnyeget, hanem önmaga is szőtte azt. A Basi
lides- és a Pekáry-féle faliszőnyegek is Magyarorszá
gon készültek és magyar szőnyegszövő iparművészek 
munkái. Valamennyi faliszőnyeget az illető város 
városházaiban egy-egy megfelelő, reprezentatív helyi
ségben helyezték el.
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PA LYA Z A T O ü
AZ 1944. ÉVI ZRÍNYI-JUTALMAK

A Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának központi ve
zetősége oly szellemi alkotásoknak, amelyek a ma
gyar nemzeti és katonaeszmény szolgálatát s ezen 
keresztül a honvédelem érdekeit a legjobban előmoz
dítják, az 1944. évre is kitűzi a Zrínyi-jutalmakat 
azzal a szándékkal, hogy ilymódon is elősegítse a 
valóban hazafias és katonás közszellem kialakulását.

A fentiekben megjelölt feladat megoldásához szük
ség van az ország egész szellemi életének hatékony 
közreműködésére. Főcél: a m. kir. honvédség által 
kívánatosnak tartott, nevelő munkájának előmozdí
tására alkalmas különféle szellemi termékek megalko
tása és minél szélesebb körben való terjesztése. Első
sorban a tömeghatás elérésére alkalmas művek jön
nek tekintetbe.

Tárgykörök és jutalmak
1. Tudományos m u n k a .............................. 10.000 P
2. R eg én y ....................................................... 10.000 „
3. S z ín d a ra b .................................................. 10.000 „
4. Képzőművészeti alkotás (szobor vagy

fe s tm é n y ).............................................  5.000 „
5. Nagyobb zenemű (opera, induló, nyi

tány) ............................................................ 10.000 „
6. F ilm -a lk o tá s .............................................30.000 „

összesen . . . .  75.000 P

Az egyes tárgykörökben a kitűzött összeg egyet
len műnek is kiadható, ha az a pályázati hirdet
ményben megjelölt célok szempontjából valóban tel
jesértékű. Ha azonban ilyen kiemelkedő mű nincs, 
de egyébként méltánylásra érdemes munka egy-egy 
tárgykörben több is jelentkezik, a jutalom m egoszt
ható (I—II—III. fokozat).

Pályázati felté telek

Minden — a magyar nemzeti és katonaeszményt 
szolgáló — mű részt vehet a pályázaton, de csak az 
1944. év folyamán nyilvánosságra hozott (könyv
alakban megjelent, sajtó útján közölt, előadott, il
letve kiállításon vagy egyéb módon bemutatott) szel
lemi alkotások részesülhetnek jutalomban. Kéziratok, 
tervek, vázlatok nem jöhetnek figyelembe. Célszerű, 
ha a jutalmazásra számottartó szerző vagy kiadó a 
mű egy példányát, képzőművészeti alkotások eseté
ben azok fényképét beküldi a Vitézi Rend Zrínyi 
Csoportjai központi vezetőségének (Budapest, VIII., 
Reviczky-utca 4/b), illetve annak figyelmét felhívja 
a nyilvánosságra hozott (előadott, kiállított) műre. 
Oly nagyobb zeneműveknél, amelyek előadásra ke
rülnek ugyan, de nyomtatásban nem jelennek meg, 
a kéziratot (vezérkönyvet) kell bemutatni. Mindazon
által a Zrínyi-jutalmak elnyerésének nem előfeltétele 
a számbajövő művek beküldése, mert a Zrínyi Cso
port vezetősége minden tudomására jutott művet 
bírálat alá von.

Csak magyar állampolgárok pályázhatnak; az 
1939 : IV. t.-c. i. §-a szerint zsidónak számított sze
mély művei nem jutalmazhatók.

Az elbírálást a Vitézi Rend Zrínyi Csoportjainak 
központi vezetősége keretében — az Országos Iro
dalmi és Művészeti Tanács bevonásával — alakult 
Á llandó Bíráló Bizottság végzi.

Az elbírálás egész éven át tart; a jutalmak kiosz
tása előreláthatólag az 1945. év elején történik meg 
ünnepélyes keretek között.

Budapest, 1944. február.
V ité z i  R end  Z r ín y i  Csoportjai  

K özp .  vezetősége.

PÁLYÁZAT

A magyar királyi vallás-és közoktatásügyi mi
niszter a Benczúr Gyula születésének századik év
fordulója alkalmából 1944. évi január hó 26-án 
hirdetett pályázat határidejét — figyelembevéve 
a számos művész részéről kifejezett óhajt — 1944. 
évi október hó 17-ig meghosszabbította. A pálya
munkák 1944. évi október hó 15-től 17-ig délelőtt 
10—14 óráig az Országos Magyar Szépművészeti 
Múzeumban (Budapest, XIV., Aréna-út 41.) nyújt
hatók be.

K Ö N Y V S Z E M L E

MIHALIK SÁNDOR: Öt év műemlékvédelme és 
múzeumi munkája Kassán. 1938 —1943. Kassa, 1943. 
8-r. 39 1- 24 képes táblával; szlováknyelvű kivonattal. 
(Különlenyomat az „Uj Magyar Museum“ 3. köte
téből.)

Kevéssel Kassa visszatérte után a legjelentéke
nyebb vidéki közgyűjtemény, a Felsőmagyarországi 
Rákóczi-Múzeum élére a Nemzeti Múzeum fiatal, 
de szép tudományos múltra tekintő, széleslátókörű 
tisztviselőjét, Mihalik Sándort állították. A válasz
tás szerencsés voltát misem bizonyítja jobban, mint az 
előttünk fekvő beszámoló, melynek úgyszólván min
den oldala műtörténeti szenzáció-számba menő res
taurálásról, feltárásról, vagy szerzeményről beszél; 
amihez még hozzá kell tennünk, hogy Mihalik kas
sai munkásságának félévtizedéből négy év már a 
háborúra esik.

Kassa az elmúlt években Esztergom helyét vette 
át a magyar műemlékvédelemben, tegyük hozzá 
méltán, mert a magyar művészetnek legjelentéke
nyebb emlékeit őrzi a Fejedelem városa. E munká
latok két gócpont körül csoportosíthatók: a Dóm, 
hazánk legjelentősebb gótikus székesegyháza és a 
Nagyságos Fejedelem kultusza. A székesegyház 
pusztuló kőrészleteinek évtizedes munkát jelentő 
kicserélése mellett, három XV. századi falkép fel
tárása és restaurálása, a múlt századvégi építészeti 
helyreállítás bűneinek legalább részbeni felszámo
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lása, elszórt eredeti kőfaragványok összegyűj
tése, síremlékeinek konzerválása és a lapi- 
dáriummá kialakított Orbán-toronyban való elhelye
zése, végül a Dóm művészi értékeinek a háború 
pusztításai ellen való védelme, mind elsőrendű fel
adat, amelyet éppúgy, mint a többi restaurálási 
munkálatokat, Mihalik a Műemlékek Orsz. Bi
zottságának megbízásából rendkívüli tudással és 
nem egyszer, a kiváló kutatókra jellemző szerencsés 
ösztönnel végzett. II. Rákóczi Ferenc kultuszát ro- 
dostói ebédlő-házának restaurálása és a Hóhér-bás
tyán való felállítása — ami most van folyamat
ban — a Fő-utcai Rákóczi-ház helyreállítása, szá
mos és értékes Rákóczi-ereklye, a Fejedelem életé
hez kapcsolódó műtárgy megszerzése szolgálta. 
A felsoroltakon kívül a Miklós-börtön, Kassa egy
kori reneszánsz-stílű patricius házának helyre- 
állítása, egy fazekas-műhely feltárása és az egykori 
börtönben a várostörténeti múzeum felállítása, a ma
gyar kerámia egyik leggazdagabb lelőhelyének fel
tárása, a püspöki palota, a Forgách-palota, iparos 
székház helyreállítása e gazdag műemléki munka 
legjelentékenyebb fejezetei. Mindehhez járul a mú
zeum újjászervezése, anyagának részbeni visszaszer
zése és gyarapítása.

E nagyszabású és országos jelentőségű műemléki 
és múzeológiai munkálatok méreteit legjoban jel
lemzi, hogy az öt esztendő alatt közel félmillió pen
gős keretben mozogtak. A felsorolt munkálatok je
lentékeny részét Mihalik Sándor kezdeményezte és 
irányította, de valamennyinek ő volt szellemi mo
torja, lelke.

Az olasz műemlékvédelem átszervezésekor leg
főbb irányítója azzal jellemezte a vidéki Soprinten- 
denzák (műemléki főfelügyelőségek) szerepét, hogy 
nemcsak konzervátorai és restaurátorai a műemlé
keknek, hanem olyan kritikusai is, akik helyreiga
zítják a lokálpatriotizmus téves perspektíváit és 
művészeti tartományukat a nemzeti művészet egé
szébe illesztik be. Mihalik munkásságánál épen 
ezt kell kiemelni. Európai látókörű tudós, akiben 
megvan a lokálpatrióta minden jó tulajdonsága is. 
Szerelmese a kassai műemlékeknek és múzeumnak, 
de ezt nemcsak lelkesedéssel, hanem nagy szakszerű
séggel is tudja szolgálni. Bárcsak minden nagyobb 
városunknak megvolna a maga Mihalik Sándora.

D. D.

F E L V I N C Z I  T A K Á C S  Z O L T Á N :  Japán m ű vé 
szete. A „Nagy-Kelet-Ázsia, Budapest, 1943.“ című 
műben, 51—62. 1.

A Távolkelet a második világháború nagy ese
ményeitől függetlenül is mindenkor vonzó érdeklő
dést keltett a magyar társadalomnak szinte minden 
rétegében. A dr. vi téz  N a g y  Iván szerkesztésében 
megjelent mű minden aktualitástól függetlenül szol
gálja ezt az érdeklődést. A benne megjelent tanul
mányokat kiváló japán, magyar és olasz tudósok ír

ták, akik alapos felkészültséggel, széleskörű, tárgy- 
ismerettel úgy oldották meg feladataikat, hogy ab
ból a szakemberek és a nagyközönség érdeklődő ré
tegei is hasznos tájékozódást nyerhetnek. Ebből a 
szemszögből nézve, látjuk fe lv inczi  Takács Zoltán 
Japán művészetéről szóló tanulmányának jelentő
ségét. A távolkeleti művészet kiváló magyar tu
dósa és lelkes hazai ismertetője, tanulmányi beveze
tőjében összesűrítve jellemzi a három nagy távol
keleti, a hindu, a kínai és a japáni művészet alap
vonásait, rámutatva a közöttük lévő összefüggésekre 
és különbözőségekre. A továbbiak során a japáni 
művészet fejlődését vázolja fel nagy vonásokban, 
majd pedig bemutatja legkiemelkedőbb egyéniségeit. 
Ezt a nehéz feladatot, a könyv keretei szabta szűk 
korlátok között mesteri módon oldotta meg a szerző, 
aki ezzel a munkájával is nagy szolgálatot tett a 
művészet iránt érdeklődő magyar közönségnek.

D E R C S É N Y I  D E Z S Ő :  A  mozaik . Budapest, 
1943. Officina-kiadás. 8°. 36 1., 32 kép. 4 színes 
tábla. „Ars Mundi“ sorozat, V ili. köt.

A mai művészet egészséges ösztönével ismét a mo
zaik felé fordítja érdeklődését, mert megérezte, hogy 
a mozaik a festészet keretén belül értékes, mással 
nem pótolható és művészi megoldásokat nyújt. En
nek megfelelően természetesen a művészettörténet 
érdeklődése is fokozottabb mértékben fordul eme 
nagyszerű hagyományokkal rendelkező technika 
felé, minek tanulsága ez a kis kötet. Az Officina
kiadó ízléses kiállítású és rövid összefoglalásokat 
felölelő „Ars Mundi“ sorozatában jelent meg, amely
nél csak egy kifogást említhetünk, hogy t. i., bár
mennyire hasznosak is ezek a rövid áttekintések, 
egy témát sohasem tudnak teljesen kimeríteni, azt 
inkább csak nagy vonalakban érintik vagy ügyesen 
összefoglalják, mint a jelen esetben is. Mivel pedig 
a könyv nemcsak tudomány és a szerző magánügye, 
hanem kiadói, üzleti érdekeket is képvisel, a kiadói 
vonalon az ily kis összefoglalásoknak néha megvan 
az a hátránya, hogy jóidőre elveszik egy részlete
sebb, kimerítőbb, a tudományág szempontjából 
kívánatosabb munka közzétételének lehetőségét. 
Különösen oly esetekben, mint például a mozaik, a 
szerzőt igen nagy nehézségek elé állítják, már azzal 
is, hogy a gazdag emlékanyagból kötött, kisszámú 
képet tehet csak közzé. Dercsényi azonban ezt a 
feladatát is kiválóan oldotta meg. Az emlékanyag
ban valóban meg tudta találni azokat a mozaiko
kat, amelyek nemcsak kvalitásaik következtében 
érdemesek közzétételre, hanem a technika és a 
stílusfejlődés szempontjából is fontossággal bírnak. 
Képanyagát a pompeji mozaikkal kezdi, azonban 
hamar áttér a keresztény művészet alkotásainak 
tárgyalásához, hangsúlyozva ezzel azt is, hogy a 
mozaik valóban a keresztény középkorban nyerte 
legnagyobb művészeti jelentőségét. Vizsgálódásainak 
középpontjában természetesen a ravennai mozaik 
áll, ahol ez a stílus és technika csúcspontját érte el.
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Az anyagot a XIII. századdal zárja ie és helyes ér
zékkel elhagyja a későbbi mozaikokat,, amelyek 
csak technikában mozaikok, stílusban azonban 
semmi közük sincs már a koraközépkori mozaikok
hoz. A kis könyv bevezetésében Dercsényi röviden 
tárgyalja a mozaik technika sajátosságait és az eb
ből folyó stiláris következményeket és jellegzetes
ségeket. Majd a mozaikábrázolások kezdetének és 
kialakulásának tárgyalására tér át. Részletesebben 
ismerteti a keresztény kor mozaikjait, a valódi 
fénykort, és nyomon kíséri az ábrázolások művé
szeti alakulását, fejlődését, egészen addig míg a 
mozaik fel nem oldódik a monumentális falfesté
szetben a XIII. és XIV. század fordulóján. Meg
állapításai mindenütt helyesek, megtalálja a lénye
get és a további fejlődés szempontjából fontosat. 
A mellett stílusa egyszerű, közvetlen, érthető, úgy
hogy a kis összefoglalás valóban népszerűsítő, de 
komoly tudományos háttérrel bíró összefoglalás, 
amilyeneket a korlátozott terjedelem ellenére is, 
mindig szívesen fogadunk művészettörténeti irodal
munkban. spl.

NÁDLER PÁLMA: Nádler Róbert élete és mű
vészete. (Budapest. Athenaeum. 1942. 117. oldal. 
XIII. táblával.) Nádler Pálma, egy derék magyar 
művészről, megboldogult édesatyjáról ad hűséges, 
finom kidolgozású, meghitt bensőségű arcképet a 
budapesti tudományegyetem művészettörténeti inté
zete dolgozatainak keretében megjelent, dúsan illusz
trált munkájában. Feladatát egyfelől megkönnyítette 
a szerető egyetlen gyermek közvetlen közelből ada
tott, állandó bepillantása a művész életébe, másfelől 
pedig megnehezítette az a körülmény, hogy éberen 
kellett vigyáznia, hogy rajza, színezése elfogulttá ne 
váljék. — Nádler Róbert 1858-ban született Budán. 
Egy ismeretlen „szegény magyar festő“-től kapta az 
első művészi oktatást. A mintarajziskolában a fia
tal Székely Bertalan és Keleti Gusztáv tanítványa 
volt. Később Münchenbe került, ahol az Industrie- 
schulét, majd a Polytechnicum építészeti fakultását 
látogatta. Építész lett, de a nagy szerelem a festé
szet iránt egy percre sem hűlt ki benne. Haza
kerülve az Ybl-irodában kap munkát. Itteni mun
kásságának köréből való a Petőfi-szobor talpa
zata és a Kálvin-téri kút építészeti része. Kiváló ily
nemű műve az Operaház nézőterének ornamentális 
kiképzése. Mint festő 1884-ben tűnik fel először 
„Fűrészmalom a Salzkammergutban“ című művé
vel. Nádler rengeteget utazik, bejárja úgyszól
ván egész Európát, majd eljut a közel Keletre 
is. Ecsetjét dús munkásságra ihleti a sokféle, száz
színű táj, ezerarcú város. Keleti Gusztáv állandóan 
figyelemmel kíséri s végül is hazatérésre bírja a ván

dorlókedvű fiatal művészt. 1889-ben az Országos 
Mintaiskola és Rajztanárképző rendes tanára lesz. 
Ettől kezdve élete megoszlik a tanítás és az alkotó 
munka között. Művész, tanár és kitűnő adminisztrá
tor egyszerre. Elsőrendű művészetpedagógiai mun
kásságot fejt ki. A rajzoktatás reformja körül nagy 
érdemeket szerez. 1909-ben az Országos Magyar 
Képzőművészeti Főiskola tanára lesz, 1915-ben pe
dig a József Nádor Műegyetem műszaki és díszít- 
ményi rajz nyilvános rendes tanári székébe kerül. 
Ezek Nádler Róbert pályájának legjelentősebb ha
tárkövei. Hosszú élete alatt (1938-ban húnyt el) te
mérdeket dolgozott, minden művészeti megmozdu
lásból kivette a részét. Nádler Pálma művének leg
érdekesebb része természetesen az, ahol édesatyja 
festőművészi munkásságát tárgyalja és méltatja. Igaz
ságosan, éles szemmel és sok kultúrával dolgozik. 
Finom érzékkel teszi az értékmérlegre atyja művé
szetét és vázolja föl annak legjellemzőbb vonásait. 
Jól mondja, hogy abban viharokat nem lehet keresni 
és találni. Higgadt, megfontolt, sok tudáson alapuló 
művészet ez, melyben mindig szerepet játszik a pers
pektivikus és anatómiai tudás és a művészetpedagó
gus óvatos önbirálata. Lényében és lényegében táj
festő, bármennyire szerette is a figurális témát. A 
valóság festője volt Nádler — állapítja meg igen 
helyesen a szerző —, aki egyetlen tanítómesterének 
a természetet tekintette, tárgyilagosan, kissé hűvösen 
festett, de természethűsége, szolid technikája, tudása 
mindig érvényesült. Jó megfigyelés az is, hogy Nád
ler mindig megőrzött bizonyos tartózodást és tá
volságot s nem vállalt közösséget a hosszú élete 
alatt egyre izgatottabbá váló korral. (Persze az is 
igaz, hogy ilyképen Nádler művészete egy idő múlva 
aztán túl is élte magát, minden kedves erénye mel
lett is.) Történés, drámaiság nem akad képein, de 
annál több jó megfigyelés, műgond és valóíágérzés. 
A természet derék, kissé passzív, de mindig szava
hihető, meghatott tolmácsa. Különösen finom akva- 
relljein. A szerző találóan idézi Keleti jellemzését, 
hogy igazi „sehr solide Kunst“ ez, komoly törekvés, 
mely mindenkor megbecsülésre tarthat számot mű
vészetünk történetében. Nádler Pálma nagy szeretet
tel. az emelkedett lélek elfogulatlanságának igaz 
hangján és mégis átmelegedő szeretettel, eleven stí
lussal, színesen és imponáló művészettörténeti tu
dással tárja elénk Nádler Róbert „csöndes, nyugodt 
s majdnem bölcs művészetét, mely nem kelt bírókra 
a maguk győzelméért viaskodó áramlatokkal“ s 
melynek mint az „aurea mediocritás“-nak, mégis 
megvan a maga értéke.

A szerző nemcsak kegyeletes, de értékes, fínom- 
Ötvözetű emléket állított művével Nádler Róbert 
művészetének. (Myn)
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BILDENDE KUNST BELLE ARTI
DR. VIRGIL BIERBAUER: BRAMANTE. ZUR 

500-STEN JAHRESWENDE DER GEBURT DES 
GROSSEN ITALIENISCHEN BAUMEISTERS. 
Nach einem Überblick, in welchem der Verfasser 
die architektonischen Grundsätze der Renaissance- 
Baukunst im Gegensätze zur Gotik des Mittelalters 
und den antiken griechisch-römischen Tempelfor
men auseinandersetzt, würdigt er die Werke des 
grossen Architekten Italiens zur Blütezeit der 
Renaissance.

JOHANN KAPOSSY: DIE ALLEGORIE GA
LIZIENS VON MAULBERTSCH. Der Verfasser 
gibt zum ersten Male einen bisher vermutlich un
bekannten Kupferstich nach F. A. Maulbertsch be
kannt. Es handelt sich um die Eckverzierung der 
Liesganig’schen Landkarte Galiziens, Lodomeriens 
und der Bukowina. Die Zeichnung ist reich 
an allegorischen Figuren und weitläufigen Land
schaften und ist „Maulbertsch pinxit Viennae“, sowie 
„Prixner Scul.“ signiert. Er datiert vermutlich aus 
den 70-er Jahren den 18. Jahrhunderts und weist 
alle kennzeichnenden Eigenheiten der letzten Pe
riode des Meisters auf; auch der Stich von Godo- 
fred Prixner ist eine äusserst fein ausgeführte Arbeit.

FRANZ FODOR: PAUL BÖHM (1839—1905). 
Neben Alexander Liezen-Mayer und Alexander 
Wagner verdient der dritte in München wirkende 
ungarische Genre-Maler Paul Böhm besondere Wür
digung. Er war derjenige, der die malerische Schön
heit und die stimmungsvolle Poesie der ungarischen 
Tiefebene auch für die folgende Malergeneration 
richtunggebend zu empfinden und vergegenwärti
gen vermochte. Seine in den Rahmen der weiten 
Landschaft gestellten, Szenen aus dem ungarischen 
Volksleben darstellenden, naturalistischen Genrebil
der fanden bei den Kunstsammlern und in den Ga
lerien des Auslandes gleichen Anklang, wie in der 
Heimat.

DR. ROLF HETSCH: DIE KÜNSTLERI
SCHEN BEZIEHUNGEN ZWISCHEN PAUL 
SZINYEI MERSE UND WILHELM LEIBL. Das 
Porträt von Paul Szinyei Merse, das Wilhelm Leibi 
im Jahre 1896 malte, ist ein hervorragendes künstle
risches Dokument. Verglichen mit der anhaltenden 
Wirkung die Leibi auf seine Generation (und so auch 
auf Szinyei Merse) ausübte, hatte bisher die deutsche 
Kunstliteratur den Einfluss von Böcklins Kunst auf 
Szinyei Merse überschätzt. Auf Grund einiger typi
schen Werke beider Meister wird die weitgehende 
künstlerische Verwandtschaft nachgewiesen, nicht 
nur um die Persönlichkeiten von Leibi und Szinyei 
Merse von einem bisher ausser achtlassenen Gesichts
punkte zu beleuchten, sondern auch um ihre histo
rische Bedeutung in der Entwicklung der neueren 
europäischen Malerei zu beweisen.

DOTT. VIRGILIO BIERBAUER: BRA
MANTE. PER IL 500. ANNIVERSARIO DELLA 
NASCITA DEL GRANDE ARCHITETTO ITA- 
LIANO. Dopo aver esposto i principi dell’architet- 
tura del Rinascimento di fronte alia gotica e al'e 
forme greco-romane, l’Autore esalta le opere del 
sommo architetto italiano del Rinascimento e trac- 
cia la sua vila.

GIOVANNI KAPOSSY : L’ALLEGORIA
DELLA GALIZIA DI MAULBERTSCH. L’Autore 
pubblica per la prima volta una stampa sul disegno 
di F. A. Maulbertsch, il sommo pittcre tedesco del 
18. secolo. Si tratta della decorazione della carta 
geografica di Galizia, Lodomeria e Bucovina di 
Liesganig. L’insolitamente grande disegno é ricco di 
figure allegoriche e di larghi paesaggi a porta la sig
natura „Maulbertsch pinxit Viennae" e „Prixner 
Scul.“ La stampa data probabilmente dagli anni 
circa 1870 e porta tutti i caratteri dell’ultimo 
periodo dei maestro; anche 1’intaglio di Godofred 
Prixner é un lavoro eseguito con estrema finezza.

FRANCESCO FODOR: PAOLO BÖHM (1839— 
1905). Ffa i tre celebri pittori ungheresi ehe spiega- 
rono la loro attivitä artistica a Monaco: Alessandro 
Liezen-Mayer, Alessandro Wagner e Paolo Böhm, 
quest’ultimo merita una stima particolare. Egli senti 
e seppe evocare la poesia e le belezze pittoresche 
della gran pianura ungherese, mostrando con ciö la 
direzione alia seguente generazione dipittori. I suoi 
quadri di genere, rappresentanti in istile natulari- 
stico delle scene della vita popolare ungherese cir- 
condate da larghi paesaggi incontrarono l’entusia- 
stica approvazionc non soltanto dei suoi compatrioti, 
ma anche di collettori zionisti e di gallerie all’estero.

ROLF HETSCH: I RAPPORTI ERTISTICI 
FRA PAOLO SZINYEI MERSE E GUGLIELMO 
LEIBL. L’eccelente ed ispirato ritratto di Paolo Szi
nyei Merse nel Museo delle Belle Arti di Budapest, 
che Guglielmo Leibi dipinse nell’anno 1896 quale 
segno d’amicizia personale, é un eminente docu
mento artistico. In vista del quadro appare verosi- 
mile ehe fra i due artisti abbiano esistiti dei rapporti 
ehe, öltre all; amicizia personale, influenzarono 
anche il loro sviluppo artistico. Finora fu esagerato 
l’influsso di Böcklin su Szinyei Merse, di fronte a 
quello che Leibi esercitö sulla sua generazione e 
quindi anche su Paolo Szinyei Merse. In base ad 
alcune opere tipiche vengono dimostrate le relazioni 
artistiche dei due maestri.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Mariay Ödön dr. — 44.839. — Királyi Magyar Egyetími Nyomda, Budapest. (F.: Thierirg Richáid.)
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MÉSZÖLY G É Z A
— SZÜLETÉSÉNEK (1844 MÁJUS 18) 100. ÉVFORDULÓJÁRA —

M észöly művészete iránt mindig nagy volt az 
érdeklődés; már kortársai megbecsülték, de újab
ban egyre biztosabb lesz az a meggyőződés, 
hogy művészetünknek egyik igen jelentékeny 
alakja. Helye legnagyobbjaink sorában van. 
Azok közé tartozik, akikben egyformán mun
kálkodik és jut kifejezésre a magyarság és euró
paiság.

Mint gyermek éli át a nagy időket, a 48-as 
szabadságharcot. Az utána következő Bach-kor- 
szakban, az elnyomás idejében növekszik ifjúvá 
és végzi iskoláit. Az a korszak volt ez, mikor a 
nagy csalódás után a jövőbe vetett hit táplálta 
a lelkeket, bánatból merítették az erőt, a múlt 
emlékeiből élve reménykedtek, míg elkövetke
zett az 1867-ik év és vele a kiegyezés Ausztriá
val. Magyarország és a magyarság sorsa jobbra 
fordult, a nemzet szellemi életében a művésze
teknek, művészeknek is szerep jut és tehetségük 
áldozatos munkájával lassanként kibontakozik 
és fokozatosan önállósul a magyar művészet, 
melynek jelentőségét csakhamar Európa is el
ismeri.

Mészöly az elemi islkolát szülőfalujában, a 
fejérmegyei Sárbogárdon végzi, a négy alsó 
gimnáziumot Szoboszlón, a továbbiakat pedig 
Debrecenben. A debreceni Kollégium jó iskola, 
az egyéniség kifejlesztését elősegíti. Mészöly itt 
kapja az első ösztönzést a művészeti pályára.

A Debrecenben szerzett rajztudással kerül az
után Mészöly Budapestre, hogy atyja kívánsá
gára megkezdett jogi tanulmányait az egyete
men folytassa. Az egyetem mellett a Nemzeti 
Múzeum másoló termét látogatja, ahol Kiss 
Bálint, majd annak halála után Ligeti Antal 
irányításával másolgat s ezzel megszerzi a fes
tés anyagi ismeretét. Képzőművészeti főiskolánk 
akkor még nem volt, csak 1871-ben szervezte 
meg Eötvös a minta-rajziskolát s így azoknak, 
akik magasabb művészi kiképzésre vágytak, 
külföldre kellett menniök. Útjokra Ligeti in
telme kíséri őket: „tanulmányozzák a jelesek jó

tulajdonságait, de soha senkit ne utánozzanak, 
mert bárkinek is csak eredeti önállósága fenn
tartásával lehet naggyá és erőssé válni“. Mészöly 
megfogadja a tanácsot.

1869-ben Bécsben jelentkezik a Művészeti 
Akadémián. Kortársai ez évben festett képeik
kel, Munkácsy Mihály a „Siralomház“-zal, Ben
czúr Gyula „II. Rákóczi Ferenc elfogatásá“-val 
már aratják nagy sikereiket. Mészölynek még 
az akadémiai felvételért kell küzdenie. Paál 
László van a felvételnél segítségére. Felveszik, 
szorgalrfiasan munkához lát, sokat dolgozik 
természet után, Bécs gyorsan fejleszti ki képessé
geit, mesterségi készsége tovább fejlődik, tehet
sége hamarosan megmutatkozik, tanárai, Zim
mermann Albert és Russ Róbert felfigyelnek 
reá, megszeretik, megbecsülik. A Lenau „Nádi 
Da!ai“-nak illusztrálására kitűzött pályázatra 
készült szénrajzával megnyeri az Akadémia nagy 
aranyérmét.

A nyarat a bécsi akadémiával a bajor hegyek 
között tölti, fest néhány hegyi tájat, de a Lenau- 
költemény illusztrációjának a sikere már mu
tatja az utat, melyen haladnia kell és haladni is 
fog. A német nyelven, de magyar érzéssel al
kotó költő versei nyomán ifjúkori emlékeit raj
zolta meg, szülőföldjének, a Sárrétnek, a Sár- 
bogárd-környéki nádasoknak világát. Lelkében, 
mint gazdag kincsesházban őrizte meg a ma
gyar tájképeket és tájjelenségeket. Ezek felé for
dul most már figyelme, hogy új irányt adjon 
a magyar tájfestészetnek, olyan új irányt, 
amellyel tájfestészetünk egyszeriben megmagya- 
rosodik.

Tájfestészetünk eddigi fejlődésére vissza
tekintve, a XIX. századot Markó Károly 
nyitja meg. Ö a legnevesebb. Gondosan meg
szerkesztett, derűs színhatású képeivel nagy si
kerei vannak. Majd mikor a század közepétől 
kezdve a romantikus világszemlélettel a tájkép 
felé általánosabban fordul az érdeklődés, Bara
bás, Brodszky, Kelety, Ligeti, Thán, Lotz Ka-

m
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roly képviselik a haladást, majd csak Szé
kely Bertalan, Munkácsy és Paál László tájké
peiben kezd először jelentkezni a természetlátás
nak az az igazsága, amely az újkori tájfestészeti 
törekvéseknek kezdeti bizonyságtétele. Ők a 
fontainebleauikkel dolgoznak együtt. A termé
szet után szabadban festenek.

A szabadban természet után dolgozik Mészöly 
Géza is, hogy a természetlátás közvetlenségé
vel, szellemes, egyéni, könnyed festésmódjával 
vigye azután előbbre a magyar tájfestésze
tet. Megvan a képessége, hogy önmagát s az 
egyéniségében rejlő tehetséget fejezze ki, meg
van készültsége és érzéke, hogy korszerű legyen.

Munkácsy és Paál még a hollandi festők tó
nusaira emlékeztetőén festik tájképeiket, Mé
szöly tanulmányaiban már világos színekre tö
rekszik, figyeli az atmoszferikus jelenségeket 
is s így lesz nálunk az impresszionizmus korai 
előkészítője. Színskálája egyéni és oly biz
tos a rajzban, hogy vázlatain, mikor alia p r im a  
dolgozik, a színekből festékkel hozza ki a raj
zot es szerkeszti meg képét. Ecsetkezelése ilyen
kor csupa lendület, előadásmódja lebilincselő, 
képmegoldása sajátszerű. A merész, újstílusú, a 
festői ösztönből eredő alkotásokat eleinte itthon 
nehezen értik meg, de a hazai tájak és ezeknek 
idilli bája megnyeri a közönséget, hamarosan

elismerik a magyar tájfestészet legjellegzetesebb 
mesterének. Vonzza a hazai föld, leköti a ma
gyar táj.

Munkácsy és Paál érzéseikben megmaradnak 
ugyan jó magyaroknak, de a külföldön élnek és 
dolgoznak. Mészöly teljesen odaadja magát a 
magyar földnek, származása, vére, hite külde- 
tésszerűen átérzett törekvései idekötik, vállalja 
a magyar sorsot. Ő is megjárja ugyan a kora
beli festőik útját, Bécs után München, azután 
Páris következik, de művészetének lényege a ma
gyar föld táji szépségeihez van rögzítve. Igazo
dik a művészet európai irányzatához, igazodá
sát segíti a német festészet, a müncheniek, de 
méginkább a karlsruheiek haladó iránya, a 
müncheni Lier Adolf és a karlsruhei Schönle- 
ber Gusztáv, a jeles tájképfestő, személy sze
rint is jó barátai, majd Páris, a franciák, 
de nem valamelyik határozott egyéniség közü
lük, hanem általában művészetük. Párist 
kétszer járja meg, 1874-ben és 1883-ban. 
Nagyrabecsüli a franciák művészetét. Művésze
tének fejlődésére visszatekintve, később, nem 
sokkal halála előtt, ő maga mondta egyik ma
gyar művész barátjának, hogy művészetében á t
alakulásokon ment keresztül. Bécsben tanulmá
nyai kezdetekor oly barna színekkel dolgoztak, 
amelyeket ő a magyar vidék világos színeihez 
szokottan nem látott igazoltaknak, hamarosan el-
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fordult tehát a bécsiektől s a müncheni és karls- 
ruhei festők felé terelődött figyelme, akik már 
közvetlenebbül szemlélték és festették a termé
szetet, de igazában a francia művészet, annak 
értékes festőkultúrája segítette látásában és tö
rekvéseiben. Ez az önvallomása s nekünk csak 
annyit jelent, hogy jelzi kapcsolatainak tuda
tosságát a nyugati művészettel, de hogy e mel
lett teljesen meg tudta őrizni egyéniségét, eredeti 
meglátásait, azt mutatják sikerei, az elismerés 
itthon és a külföldön, Bécsben, Münchenben, 
Párisban.

Az élmény szépségét élvezzük művein. Kis 
képein, vázlatain, az első látás, az impresszió 
ereje közvetlenül szólal meg s ehhez alkalmaz
kodik kifejezésmódja, előadásának könnyedsége. 
A nagy képformát nem szereti, csak megbízás
ból, vagy nagyobb nemzetközi kiállításokra fest 
cgyet-egyet. Legnagyobb méretű képe hivata
los megrendelésre a Nemzeti Múzeum képtárá
nak festett s jelenleg a Szépművészeti Múzeum
ban lévő „Balatoni halásztanya“ . Ezzel is nehe
zen készült el. Mintha gátolta volna annak tu
data, amit Constable ír meg egyik barátjához 
intézett levelében: ,,a nagy képek mutatják meg 
azt, amit nem tudunk“ . Mészöly az alakrajzban 
gyenge, azzal nehézségei vannak. Mint született 
tájképfestőnek a hangulati kép az igazi eleme. 
Legjobb nagy képe, mocsaras táj alkonyati vi
lágításban, a Tisza-grófok birtokában, alakok- 
nélküli, a Székesfővárosi Múzeum „Faluvégén“

című, szintén nagyobb méretű képén az alakok 
is jók. Kis képein, ahol az alakok is kicsik és 
csak a hangulati elem velejárói, mint a legelésző 
nyájat őrző pásztorok, vagy egy-egy tanyaház 
mellett, vagy vízparton foglalatoskodó asszo
nyok, ott a nehézségeket legyőzi s az alakok jól 
vannak a tájba helyezve, fokozzák a kép han
gulatának jellegzetességét. Rajzkönyveiből lát
juk, hogy meglátásaiban sokszor szerepel az em
beri alak magányosan vagy csoportosan is és ér
dekes, hogy mozgásukban kifejezően, sőt tömeg
hatásban is rendszerint jó, szinte pillanatfelvé
telként hatnak.

Kezdetben az Alföld vonzza, a Tiszántúlon, 
Debrecen környékén, a Tiszavidéken dolgozik. 
Festi a Tiszát, ahol kanyarulataival szépíti a 
tájat, áradásos ártereit, azután a messzebb ma
gányos tanyákat. Egy-egy képén a sík vidék 
monumentalitása szólal meg. Megragadja a 
figyelmét egy-egy magányos facsoport is, zilált- 
levélzetű, viharverte öreg fűzfák, messze távol
ban a szélmalom jellegzetes e korbeli képei kö
zött. Tudja, hogy a táj elemei között milyen 
lényeges a növényzet, ismeri és kitűnően festi 
meg a fákat. Varázserővel fogja meg a termé
szet hangulatát, a változó fényt és árnyat.

A Tiszavidék után jut el a Balatonhoz. Ro
konlátogatóba megy Mészöly Gyulához bozsoki 
pusztájára. Közel vannak a tóhoz, kirándulnak 
Aligára. Elragadtatva szemlélik a Balatont. Mé
szöly, a festő lelkesülten mondja: „annyi itt a
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festői kincs, hogy évtizedeken át lehet munkát 
találni“ . Ezzel a megállapításával újból felfedezi 
a Balaton művészeti jelentőségét.

A táblabírák korában írók, költők, művészek 
szívesen foglalkoztak a Balatonnal. A táj ro
mantikája érdekelte őket. Ez az érdeklődés idő
vel azonban ellanyhult, itt-o tt ellátogatott 
ugyan a tóhoz egy-egy grafikus, hogy alma- 
nachba, albumba illusztrációt rajzoljon, később 
pedig festők —  közöttük Ligeti, Brodszky, Gre- 
gus János, Telepi — is felkeresik néhanapján, 
de képeiket megszokott modorukban, a termé
szeti szépségek eszményesítésével festik. Mészöly 
a naturalista művész szemével nézi a tavat 
és szelíd, minden impresszióra reagáló lel
kiségével lesz annak ihletett ábrázolója. A tó és 
tájának lírája szólal meg művészetében. Meg
ragadja, egész életére magához láncolja a hatal
mas víz vonzó szépsége. Páratlan a hangu
lata nyugalmában, de akkor is, mikor tükre 
megmozdul, a szél felborzolja felületét és az 
egymást követő tarajos hullámok fehéren tajté- 
kozva kergetik egymást, mikor — mint a bala
toni ember mondja — „kecskézik“ a Balaton. 
A hullámoknak ezt a szeszélyes játékát „Kenese“ 
című képén örökíti meg. Sorra festi a nyílt víz 
jelenségeit és hangulatait, de méginkább ér
dekli a parti táj.

Ősállapotban van még a part, a nádasok 
csendjét éjtszakánként a nádi farkas üvöltése 
veri fel. A fürdésre oly jó somogyi parton csak 
itt-ott egy-egy fürdőbódé. így látjuk azt „Sió
fok“ című képén a Szépművészeti Múzeumban. 
Másutt, mint leilei képén, lilára öregedett palló 
visz ki messze a vízbe. Egy-egy öböl mélyén 
halásztanya húzódik meg, előtte a vizen a 
hatalmas darab fából vésett bödöncsónak, más
hol egy-egy szétterjeszkedő koronájú öreg 
nyárfa alatt ágasokra kiteregetett háló, halá

szati szerszámok, a környező pusztákon egy- 
egy nádfödeles épület, arrébb az utakat szegé
lyezve délcegen törnek az égnek a jegenyék s 
messze, a túlsó parton kékes-lilák a hegyek.. A 
tó nádasai, partja, a környező hegyek, az ott 
dolgozó és élő nép mind hálás témái egy festő
nek, aki frissen lát, és akinek megvan a képes
sége ahhoz, hogy gyorsan dolgozzon, annak ott 
van a víz folytonosan váltakozó színeivel és 
hatalmas nagy ég örökösen mozgó felhőzetével. 
Mészöly mindenütt megtalálja a festői témát. 
Gyorsan dolgozik, kora reggeltől napnyugtáig 
folytatja a munkát, és rajzban, színben jegyzi 
fel a múló pillanatok benyomását. A Balaton
hoz élete végéig hű marad.

1885-ben egy nagy balatoni képet állít ki és 
elnyeri vele a Képzőművészeti Társulat nagy 
díját. ^

Mészöly már nincs az élők sorában (f  1887. 
november 12.), mikor 1891-ben Pasteiner Gyula 
a Képzőművészeti Társulat téli tárlatáról fel
jegyzi: ,,A Balaton neve a tárgymutatóban 
többször előfordul ugyan, de a sajátos világí
tást, mindazt, ami e vidék nagyszerűségének 
tényezője, hiába kerestük a Műcsarnok falaira 
akasztott vásznakon“ .

A Balaton nagy festője elment, h ián y zo tt. . .
Végigtekintve élete munkáján, Mészöly Géza 

előbbre vitte a magyar művészetet. Mint előtte 
senki más, adja ő Petőfi költeményeihez hason
lóan a magyar föld, a magyar táj idillikus szép
ségeit. Adja olyan szemlélettel, amely ösztönö
sen festői és korszerű. Kifejezésének eszközei 
újszerűek és meggyőzőek. Színei magyar színek, 
levegője magyar levegő. A tónusos festők utált 
levegősen fest. Tájfestészetünkben a haladást 
jelenti, az egyéni jelleg pedig biztosítja képei
nek örök életét.

J A L S O V I C Z K Y  K Á R O L Y
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JÁNOS BARÁT ÉS KŐFARAGÓ GYÖRGY
MÁTYÁS KIRÁLY ÉS BÁTHORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA

ÉPÍTÉSZEI

i.

közelmúlt művelődés- és művészettörténeti 
kutatása revízió alá vette és új megvilágításba 
helyezte a M átyás-kori magyar művészetről, 
különösen a humanizmusról és a reneszánszról 
korábban vallott felfogást. Sokáig az a felfogás 
uralkodott, hogy a humanista szellem és rene
szánsz művészet Mátyás király korában hono
sodott meg hazánkban s hogy ezt a korszakot 
teljes egészében magáénak is vallhatja.

Gerevich Tibor és Horváth H enrik1 rám utat
tak egyrészt arra, hogy a humanista szellemi
ség és a reneszánsz művészet stílushullámai már 
jóval korábban elérkeztek hazánkba. A proto- 
reneszánsz enyhe megnyilvánulásaival tulajdon
képen már Nagy Lajos udvari világában talál
kozunk. A magyar proto-reneszánsz hatalmas 
jelentőségű emléke, kolozsvári Márton és György 
Szent György lovasszobra e kor büszke alko
tása. Zsigmond király uralkodása idején pedig 
már a humanizmus érettebb megnyilatkozási 
formái s a reneszánsz stílus bizonyos elemei is 
felütik fejüket. Beigazolódott másrészről viszont, 
hogy Mátyás korának művészete távolról sem 
ad olyan egységes reneszánsz-képet, mint azt 
sokáig hitték. Horváth Henrik meggyőző sé
mába foglalta Mátyás-kori művészetünk fej
lődésmenetét. E szerint a Mátyás-'kori világi 
építészet nagy része reneszánsz, az egyházi épí
tészet azonban túlnyomóan gótikus. A szobrá
szat terén is a gótika és reneszánsz párhuzamos 
fejlődéséről beszélhetünk. A festészetben még 
a későközépkori, gótikus elemek vannak túl
súlyban, az iparművészet azonban már a rene
szánsz szellemében és stílusában fejlődik.2 Hozzá 
kell fűzni azonban ezekhez a megállapítások
hoz, hogy világi téren is számos gótikus épít
mény keletkezett és viszont.

Bár a nagy reneszánsz fejedelem több új 
építkezésén érvényesült a reneszánsz szelleme, 
az ő világi építkezéseinek nem kis részénél is, 
beleértve részben még a budai és visegrádi pa

lotaépítkezéseket is, a gótika stílusa érvényesült 
a reneszánsszal szemben s még sokkal inkább ez 
volt a helyzet azoknál az egyházi és polgári 
építkezéseknél, amelyek Mátyás kezdeményezé
séből jöttek létre, vagy vele valamilyen kapcso
latban voltak.

Mátyás uralkodásának idejét valóságos épít
kezési láz jellemzi. A főurak sorából, mint Má
tyás mellett e korszak legnagyobb építtető 
egyénisége lép elénk Báthori István ország
bíró és erdélyi vajda. Báthori m űvészetpárto
lása is igen érdekes és értékes, jóllehet ma még 
feldolgozatlan fejezete a magyar művelődés- és 
művészettörténetnek. A család tagjait ott talál
juk a reneszánsz szellemű főpapok és főurak 
sorában, s magának István vajdának az egyéni
ségében is felismerjük a humanista fejedelmi 
jellemvonásokat, az ő nagyszámú és nagy
szabású építkezései mégis szinte kivétel nélkül 
gótikusak. Mátyás királyhoz hasonlóan ő sem 
elégedett meg azzal, hogy saját céljait szolgáló 
épületeket, többek között családi templomot 
építtetett, hanem ő is igen bőkezűen támoga
tott más, főképen egyházi, köztük elsősorban 
— uralkodójához hasonlóan — ferences épít
kezéseket.

A kor szellemi életében ez időben a vezető 
szerepet az egyházi férfiak, mégpedig egyrészt 
a humanista szellemű főpapok, másrészt a nagy 
tömegek lelki és szellemi igényeit és szociális 
érdekeit védő és szolgáló kolduló- és prédikáló
szerzetesek, a ferencesek, a domonkosok és a 
pálosok játszották. A kor szellemiségének két 
szimbolikus jelentőségű alakja, mondhatni két 
antipodusa Janus Pannonius, az antik filozó
fiáért és költészetért lelkesedő költő-püspök és 
a szegénységről és a szeretetről prédikáló feren
ces barát, Temesvári Pelbárt. Bár Pelbárt pré
dikációinak és egyéb műveinek stílusában is 
megjelennek a humanista formák és reneszánsz 
elemek, mégsem sorolható a reneszánsz képvise-
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lói közé. Egyéniségének rajzában azonban lé
nyegesen tovább kell mennünk. Tudnunk kell 
mindenekelőtt azt, hogy a humanizmusnak két 
arca van. Az egyiket azok a költők és művé
szek rajzolták meg, akik a görög-római világ 
felélesztésén fáradoztak, s az antik filozófiáért 
és irodalomért, a csiszolt, klasszikus latin- 
ságért lelkesedtek. A humanizmus másik arcá
nak a szó mélyebb és emberibb értelmében való 
megteremtője, Assisi Szent Ferenc. Röviden így 
jellemezhetnénk e kétféleséget: antikizáló, po
gány és irodalmi, valamint szociális, keresztény 
és cselekvő humanizmus. Legjellegzetesebb hazai 
képviselői pedig éppen Janus és Pelbárt.

Előbbi az előkelő főpapok világát, utóbbi az 
ország nagy tömegének lelkivilágát irányító 
kolduló-szerzetesek — elsősorban a ference
sek — hatalmas táborát jelképezi. Ennek a sok
rétű s a magyar művészettörténetírás szempont
jaiból sem érdektelen kérdésnek részletes meg
világítása külön tanulmányt igényel. Irodalom
történeti vonatkozásban nagyszerű képet ka
punk e kérdésről Elorváth Jánosnak a korszak 
magyar irodalmáról szóló kiváló munkájá
ban/’ Ennek a kettős, egymással nem egy te
kintetben ellentétes, sok más tekintetben vi

szont egymást kiegészítő világnak a szintézise 
figyelhető meg Mátyás udvarának szellemi éle
tében. Nemcsak azért, mert udvarának fő
emberei között a kolduló- és prédikáló-baráto- 
kat éppenúgy megtaláljuk, mint az előkelő fő
papokat, hanem, mert ez a kétféle világ magá
ban Mátyás egyéniségében is harmonikusan ta
lálkozik. A nagy uralkodó lelkivilágában éppen
úgy feltalálhatjuk a Pelbárték érett középkorá
nak vonásait, mint a reneszánsz jellemvonáso
kat. A Mátyástól támogatott művészetet tanul
mányozva, ugyanezt tapasztalhatjuk. Nem egyéb 
ez a jelenség, mint a középkori magyar fejlő
dés találkozása az Itáliából közvetlenül érke
zett új hullámmal. Elogy ez a kétféle törek
vés az építészetben nem fejlődhetett hazai szin
tézissé, mint Itáliában Brunelleschi és Alberti 
stílushagyománya, abJ»an nagy része volt Má
tyás és Báthori István (1493) korai halálá
nak is.

Az irodalomtörténetírás már kimutatta, hogy 
a középkori hazai fejlődésnek az új utakra te
relésében a ferencesek, a domonkosok és a pá
losok jártak legelői. Az alábbiak során alkal
munk lesz megfigyelni azt, hogy a művészetek, 
nevezetesen az építészet terén is hasonló jelen
séggel állunk szemben.

A hazánkban a X III. század legelején meg
telepedett s a Szűz Máriáról nevezett rend- 
tartományban (Provincia S. Mariae) tömörült 
ferencesek nagy szerepet játszottak a magyar 
nép nevelésében, lelki és szociális gondozásában, 
valamint a különféle belső és külső missziók
ban, a művészet terén pedig a gótika meghono
sításában, terjesztésében, nemzetivé, sőt népivé 
való fejlesztésében. A rend eme hazai első ága 
az Anjouk uralkodása alatt érte el virágkorát, 
majd hanyatlásnak indult. Időközben azonban 
megtelepedet hazánkban a rend másik ága, a 
később az Üdvözítőről nevezett rendtarto
mányban tömörült, szigorú életszabályokat kö
vető obszervánsok, tartománynevükről salvato- 
riánusok, illetve akkori, népszerű nevükön: 
cseri (szürke-) barátok. Az obszervánsok a 
rendi újjászületést hozták. A XV. század ele
jétől kezdve egyre fokozódott népszerűségük. 
A kor kiváló magyar íróinak, tudósainak, pré
dikátorainak jelentős része, így maga Pelbárt, 
Laskai Osvát és sokan mások, közülük valók.4

Térhódításukra jellemző kolostoraik számá
nak gyors növekedése. Az obszervánsok a Bal
kánról, az ottani magyar tartományokból, fő
kép Boszniából jöttek hazánkba. A boszniai 
vikariátus (Vicaria Bosnae) hivatása eredetileg

180



KOLOZSVÁR. A FARKAS-UTCAI TEMPLOM DÉLI OLDALA.

181



a patarénok és a schizmatikusok térítése volt, 
később pedig a török elleni harcokban is fon
tos szerepet játszottak. Balkáni működésükben 
a magyar királyok, elsőnek Róbert Károly, 
majd Nagy Lajos támogatását élvezték, s már 
itten nagy számban voltak közöttük magyarok

is. Hazánkban első, délmagyarországi kolosto
raik tulajdonképen már Nagy Lajos alatt kelet
keztek. Terjedésüket nagyobb mértékben moz
dította elő Zsigmond. Az ország belső részeibe 
azonban csak Hunyadi János alatt jutottak el. 
Hunyadi hamar felismerte, hogy a török hadjá
ratokban leginkább a szegénység szigorú szabá
lyai szerint élő obszervánsok lehetnek segítsé
gére. Éppen ezért sorozatosan építtette szá
mukra a kolostorokat, s a hanyatlásnak indult 
mariánus rendtartomány kolostorainak jelentős 
részét is az ő kezükre juttatta. 1444-ben már a 
pesti és budai, egykor mariánus kolostorokba is 
beköltöztek. 1448-ban pedig megalakult a ma
gukat Fratres Minores strictioris observantiae- 
nek nevező barátok magyarországi helytartó
sága (Vicaria Hungáriáé, később Provincia SS. 
Salvatoris). Ez időben kapták meg többek kö
zött az esztergomi, győri, debreceni, szatmári 
volt mariánus kolostorokat, de újak is szép 
számmal épültek. 1448-ra készült el az oly 
nagyjelentőségű csíksomlyói, 1450-ben a tövisi 
kolostor, mindkettő az ország kormányzójának, 
Hunyadi Jánosnak az alapítása. Atyja hagyo
mányait talán még bőkezűbben követte M á
tyás. A Hunyadiak és a gazdag főurak által ala
pított kolostorok száma egyre nőtt. Egy 1475-
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bői származó jegyzék szerint ekkor m ár tíz őr
ségre (custodia) osztott vicariatusnak 50 kolos
tora volt. Mintegy 50 év múlva, 1517-ben pe
dig már 70 kolostorban mintegy 1500 szerzetes 
élt. Ez az újabb 20 kolostor azonban többnyire 
még Hunyadi Mátyás idejében létesült, noha 
egyik-másiknak az építése átnyúlt a későbbi 
időkbe is. A kolostorok száma ezután 1526-ig, 
illetve 1541-ig alig változott. Ekkor azonban 
megindult a nagy romlás. A XVE század végén 
mindössze öt kolostor állott fenn, alig harminc 
szerzetessel.'’

H a a fenti adatokat építészettörténeti szem
pontból figyelembe vesszük, s összehasonlítjuk 
más, rendelkezésünkre álló adatokkal, azt ta
pasztaljuk, hogy ez időben a szigorú ferencesek 
rendtartománya a kor építtető tevékenységében 
az élen járt. Időközben a mariánusok kebelén 
belül is megindult a tisztulási folyamat, ami a 
XV. század végére a rendtartomány újjászüle
téséhez vezetett. Következőleg ők is igyekeztek 
kolostoraikat és templomaikat megújítani, ille
tőleg újakat építeni. A ferencesek mellett a do

monkosok és a pálosok is jelentős építkezéseket 
végeztek.

A kolduló rendek e korbeli építkezéseinek 
számos közös vonása van. Valamennyi rend 
építkezésén — külföldön is, itthon is — szi
gorú egyszerűség uralkodik. A X III. szá
zad derekától kezdve, a ciszterciek első 
áttörése nyomán elöljárnak a gótika ha
zai meghonosításában és elterjesztésében, a 
XV. század folyamán pedig, amikor a királyi 
udvar és a főpapok már a reneszánsz forma
világ meghonosítására törekszenek, ők egyfor
mán a hazai fejlődés folytonosságához, a kései 
gótikához ragaszkodnak. A kolduló rendek 
építészetében éri el teljes kifejlődését a magyar 
középkor.

A középkorvégi, nevezetesen a két Hunyadi 
alatti magyar építészetnel^általában három jel
legzetes csoportját különböztethetjük meg. Az 
elsőbe tartoznak az udvari, főúri és főpapi épít
kezések, amelyek erősen érintvék az olasz rene
szánsz hatásától, a másodikba a gazdag városi 
polgárság, a harmadikba pedig a koldulórendek 
egyszerű, már-már népies, de monumentális
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gótikája. Ez utóbbi jellegzetesen külön csopor
tot alkot, annak ellenére, hogy az építkezések 
javarészét az első csoport hordozói, a király 
és a főurak, s nem egy esetben a polgárok 
is támogatták. A kolduló-rendek azonban csak 
az adományokat fogadták el, az építkezé
seket maguk irányították és végezték, jóllehet 
a korszak vége felé több világi kőfaragó is dol
gozott nekik. Mindegyiknek meg volt a maga 
rendi építőiskolája és műhelye, amire a magyar 
művészettörténetírás már több esetben rámuta
tott. Hivatkoznunk kell itt elsősorban — újólag 
— Horváth Henrikre, aki több kiváló tanul
mányában mutatott rá a domonkosok budai 
építő- és kőfaragó, valamint szobrásziskolájára 
és műhelyére. Ma már abban a szerencsés hely
zetben vagyunk, hogy számos magyar ferences, 
domonkos és pálos szerzetes-művész nevét ismer
jük, noha munkásságuk a legtöbb esetben még 
ismeretlen. A szakirodalomban sok szó esett 
eddig is Frater Joannesről, akit — Mátyás ki
rály egyik 1490-ben kelt okleveléből — a ko
lozsvári Farkas-utcai templom építőjeként isme
rünk.

Mátyás király és Báthori István kívánságára 
Kolozsvár városi tanácsa 1486-ban templom és 
kolostor építésére helyet adományozott Szent 
Ferenc Rendjének a belső Farkas-utcában'; a 
szabók bástyája mellett. Az építés azonban ne
hezen indulhatott meg, mert a következő évben 
Mátyás Bécsújhelyen kelt levelében felszólítja 
az erdélyi püspököt, hogy ne késlekedjék az 
építési engedélyt megadni a szigorú ferencren- 
diek számára, Kolozsvár bírájának és esküdt 
polgárainak pedig megparancsolja, hogy válasz- 
szanak két alkalmas polgárt, akik az építkező 
barátoknak mindenben legyenek segítségére/ 
Az építkezés komolyabb ütemben való folyta
tásához azonban újabb, még hathatósabb intéz
kedésre volt szükség. Mátyás király ugyanis 
1490. január 18-án, Visegrádon kelt, s a Farkas
utcai templomról szóló szakirodalomban gyak
ran idézett parancslevélben Tharcsay M árton
nak, az erdélyi sókamarák ispánjának többek 
között a következőket írja: „Mivel elhatároz
tuk, hogy azt a kolostort, amelyet Kolozsvárott 
a Szent Ferenc-rendi testvéreknek a múlt ta
vasszal építtetni kezdtünk, a te közbejöttöddel
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folytatjuk, s ezért elküldjük hozzád ezt az álta
lad ismert barátot, hogy a munkát folytassa, s 
megbízunk, hogy a megkezdett építést, költsé
günkre, a legrövidebb időn belül, jobban és szor
galmasabban, amint csak tudod, folytattassad és 
megszakítás nélkül gondoskodj kőfejtőkről, ha
sonlóképen a mi költségünkre. . . Egyébként 
ennek a János testvérnek és a többieknek, akik 
vele ott lesznek, készíttess fából és deszkából 
szükséges és elegendő ce llá t. . . Vrégül pedig 
bármit mond neked ebben az ügyben ugyanez 
a János testvér, hogy meg kell csinálnod, tarto
zol is mindent m egtenni. . .'J

Fentiekből kitűnik egyrészt az, hogy a temp
lom és kolostor alapítása és építtetése elsősorban 
Mátyás király érdeme, másrészt az, hogy a 
templom és kolostor „tervezője“10 és építésének 
irányítója kétségtelenül Frater Joannes volt.

Egészen egyedülálló esettel állunk szemben, 
mert ha ismerünk is számos művésznevet a ko
rábbi, vagy különösen a későbbi magyar építé
szetből, s ha nem egy esetben tudjuk is, hogy 
egyik vagy másik nagyobbszabású középkori 
emlékünk valamelyik részének ki volt a terve
zője, építője, egyetlen más példát sem tudunk 
felhozni, amelyben egy egész építmény terve
zőjének, vagy építőjének személye névszerint 
állana előttünk. János barátról sem tudunk azon
ban többet: személyi adatait a szerzetesi névte
lenség fátyla szinte áthatolhatatlanul eltakarja. 
F tanulmány egyik célja, hogy megkísérelje en
nek a kétségtelenül nagy alkotó tehetséggel meg
áldott franciskánus barátnak egyéb munkássá
gára is fényt deríteni, s művészi egyéniségének 
jellemvonásait megrajzolni.

Gróf Esterházy Jánosnak 1864-ben megjeleni 
tanulmánya11 közli először Mátyás oklevelének 
a János barátra vonatkozó részleteit. Jakab Elek 
Kolozsvár történetének Oklevéltára I. köteté
ben tette közzé az oklevél teljes szövegét.1'  A 
szakirodalom11 ettől kezdve szinte kivétel nélkül 
megemlékezik János barátról, mint a templom 
építőjéről. A templommal foglalkozó szerzők 
kivétel nélkül János barátot tartják építőjének. 
Kelemen Lajos gondolt először arra, hogy a 
templom építésében Frater Joannes mellett Kő
faragó Györgynek is része lehetett. Balogh Jo
lán lehetségesnek tartja, hogy a nyugati kapu 
két angyaldomborműve az ő alkotása.

Frater Joannes kilétének közelebbi meghatá
rozására azonban eddig csak egyetlen kísérlet 
történt. Horváth Henrik a Pálos-szerzetbeli 
Johannes Kamanczi-ban, a rend egykori vica
rius generálisában, tehát rendfőnökében vélte

felismerhetni.11 Azonosítása azonban nem helyt
álló. Horváth Henrik ugyanis Garády Sándor
nak ,,A Szent Lőrincről elnevezett budamelléki 
pálos kolostor“-ról szóló tanulmányában15 le
vont ama téves következtetésre alapozta felte
vését, mely szerint Kamanczi János pálos rend
főnök építész lett volna. Garády a Pálos-rend 
történetírójának latinnyelvű munkájára10 hivat
kozik, mely szerint „Magister Johannes Ka
manczi Aliquamdiu vicarius generalis. . . repa
rari fecit cisternam Sancti Laurecy . . .  et . . . no
vam cisternam . . . reparari fecit. Idem fecit fieri 
domum lavatoriam“ . A „reparari fecit“ és a 
„fieri fecit“ kifejezések magyarul azt jelentik, 
hogy „kijavíttatta“ , illetve „csináltatta“ . Lehet, 
hogy Kamanczi, aki a középkori egyházi és tu 
dományos hierarchiában az előkelő magisteri fo
kozat birtokosa volt, értés* az építés mesterségé
hez is, de a műveltető igehasználat ezt nem bi
zonyítja. Ettől eltekintve is nem valószínű azon
ban az, hogy a Pálos-rend egyik kimagasló, s a 
Rend vezetésében oly fontos vezető szerepet ját
szó tagját hosszabb időre kölcsönadta volna a 
ferenceseknek, hogy számukra templomot és ko
lostort építsen, különösen, ha meggondoljuk, 
hogy a két Rend éppen ebben az időben való
sággal versengett a király kegyeiért, s a pálo
soknak is olyan sok háza volt az országban, 
hogy a Rend építésben jártas tagjainak éppen 
elég rendi munkája lehetett. Az alábbiak során 
pedig látjuk, hogy a Farkas-utcai templom ter
vezőjének vezető szerepe volt más obszerváns 
ferences templomok és kolostorok építésében is.

Kétségtelen, hogy Frater Joannes annak a 
Rendnek volt a tagja, amely számára a templom 
és kolostora épült. Esterházy János gróf tanul
mánya óta szakirodalmunkban a Farkas-utcai 
templomot az „egykori minorita“ jelzővel ille
tik. Hogy a templom eredetileg nem a minori
táké, hiszen ez a rend abban az időben még nem 
is létezett,17 illetőleg a mariánusoké — , akikre a 
templommal foglalkozók gondolhattak minori
tákról beszélve — , hanem az obszervánsoké 
volt, az minden kétséget kizárólag kitűnik Má
tyás 1487. évi parancsleveléből, valamint II. 
Ulászló 1494. évi, a templom építésére vonat
kozó okleveléből,18 amelyek „Fratribus ordinis 
Minorum S. Francisci de observantia“ beszélnek. 
János barát tehát a magyar irodalom- és általá
ban a szellemtörténetben oly nagy szerepet ját
szó Laskai Osvát és Temesvári Pelbárt kor- és 
rendtársa. Ma még messze vagyunk attól, hogy 
művészi egyéniségét hiány nélkül körvonalazni 
tudjuk, de annyit már ma is láthatunk, hogy a
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magyar építészetben éppen olyan jelentős szere
pet játszott, mint Osvát és Pelbárt atyák a tudo
mányban, irodalomban és hitéletben.

Származására és személyére vonatkozó követ
keztetéseinket, miután azok még újabb bizonyí
tékul szolgáló, de csak külföldön beszerezhető 
adatokat igényelnek, e tanulmány keretében mel
lőzzük.

Kőfaragó György, a Farkas-utcai templom épí
tésében résztvett másik mester neve özvegyé
nek, Magdolna asszonynak 1531. december 19-én 
kelt végrendeletében maradt fenn.1'1 A jámbor 
özvegy, Szent Ferenc hanmadrendjének confrat- 
rissája, „érett ésszel megfontolván, hogy milyen 
hiú és csalóka ennek a világnak minden dicső
sége és milyen hirtelen és váratlan mindenki szá
mára a halál órája . . .“ végrendeletet is készí
tett. Előrebocsátotta, hogy oklevelébe a férje 
által korábban készített végrendeletet is elegen
dőképen belefoglalta. Az oklevélből kiderül az 
is, hogy férjét a Farkas-utcai templomban te
mették el, akihez hasonlóan ő is ott kíván örök 
nyugalomra térni.20 A végrendelet egy másik he
lyén a Szent Egyedről elnevezett kolozsvári ko
lostorban élő feketeruhás apácáknak adomá- 
mányozza minden ruháját, „kivéve mégis a 
„konzuli“ ruhákon lévő ezüst ékszereket.“21 
Nem nehéz feltételezni, hogy ezek a ruhák 
György mesteré voltak. A végrendeletnek azok 
a részei, amelyek Magdolna asszony vagyonának 
felosztásáról intézkednek, azt tanúsítják, hogy 
az özvegy rendkívül nagy vagyonnal rendelke
zett.22 Ezek az adatok igen fontosak György 
mester polgári és művészi rangjának a megálla
pítása szempontjából. M iután maga az özvegy 
fontosnak tartotta megjegyezni, hogy végha
gyományába hűen belefoglalta korábban el- 
húnyt férje végrendeletét is, arra kell következ
tetnünk, hogy a vagyon szerzője elsősorban férje 
volt. Már pedig, ha Georgius lapicida ilyen ha
talmas vagyont gyűjthetett össze, akkor nem 
elégedhetünk meg Balogh Jolánnak azzal a fel
tevésével, hogy „a templom díszítményeinek 
kifaragásában nagy része lehetett György kő
faragónak . . .“ , s hogy „a bájos angyaldombor- 
művekkel díszített nyugati kapu az ő műve“.2'* 
Ez a feltevés valóban lehetséges, de egészen bi
zonyosra vehetjük azt is, hogy Kőfaragó 
Györgynek ennél sokkal több és jelentősebb 
szerepe volt a templom építésében, amelyben el 
is temették. A konzuli ruhák említéséből arra 
következtethetünk, hogy Kőfaragó György a 
város esküdt polgára, a városi tanácsnak is tagja

volt, s mint ilyent Kolozsvár előkelőbb emberei 
közé kell számítanunk.24

Érdekes és a későbbi következtetések szem
pontjából igen tanulságos megfigyelni azt, hogy 
kik között osztotta fel végrendeletében vagyo
nát Magdolna asszony. A legnagyobb részt két
ségtelenül magára a kolozsvári Szent Fe- 
renc-rendi templomra és kolostorra hagyta. 
A felsorolást maga kezdi így: „Mindenek
előtt az említett kisebb testvérekre hagyok 
32 arany fo r in to t. . .“ a továbbiak során 
pedig, s ezt meg is jegyzi a végrendeletben,2j 
ugyancsak a franciskánusok Farkas-utcai temp
loma és kolostora szerepel leggyakrabban, még
pedig rendszerint a legnagyobb tételekkel. U tá
nuk a legtöbb adományt a domonkosok óvári 
templomára és zárdájára, azután pedig a Szent 
Mihály-templomra hagyja. Nem feledkezett 
meg Magdolna asszony jóformán egyetlen ko
lozsvári egyházi intézményről, vallásos társu
latról, továbbá a szegényekről és betegekről 
sem. A végrendelet egyébként Kolozsvár XV. 
századvégi egyházi-műemléki állaga valóságos 
leltárnak tekinthető, s mint ilyen is különös fi
gyelmet érdemel. Az azóta m ár nem létező mű
vészi alkotások, épületek, kápolnák, zárdák, 
oltárok, szobrok, festmények, ötvöstárgyak oly 
nagy számban fordulnak elő e végrendeletben, 
hogy csupán felsorolásuk is messzire vezetne.

A végrendelet számos, bár kisebb tétele vo
natkozik az ország más helyein lévő templo
mokra és kolostorokra. Feltűnő azonban, hogy 
ezek csaknem kivétel nélkül az obszervánsoké 
voltak. Esztergom, Buda, Pest, Gyöngyös, Jász
berény, T ata és Visegrád 5 — 5 forintot, N agy
várad 10 forintot, Marosvásárhely és Karánsebes 
i i —- i i  forintot, Felfalu és Tövis pedig 1— 1 

forintot kaptak.
Vájjon mi oka lehetett annak, hogy az özvegy 

miért éppen e tizenkét, illetőleg a kolozsvárival 
együtt tizenhárom kolostort választotta ki a 
Salvatorianus rendtartomány ekkor fennállott 
közel 70 kolostora közül,20 s miért nem szerepel 
azok között például egyetlen mariánus, vagy 
pálos kolostor sem. Erre a kérdésre önkéntele
nül kínálkozik az a felelet, hogy Magdolna asz- 
szony, illetőleg férje éppen ezekkel a rendházak
kal állott szorosabb kapcsolatban. Miután azon
ban ezek a kolostorok az ország különböző vi
dékein elszórtan helyezkednek el, nem gondol
hatunk másra, mint arra, hogy Kőfaragó György 
ezeken a helyeken kisebb-nagyobb építési mun
kálatokat végzett. Ez a megfigyelés is ellene szól 
H orváth Henrik azonosító feltevésének. Semmi
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kétség nem fér ahhoz ugyanis, hogy János barát 
és Kőfaragó György Kolozsvárt, s mint látni 
fogjuk még számos más helyen is együtt dolgoz
tak. Már pedig, ha János barát történetesen pá
los lett volna, György mester, illetőleg Mag
dolna asszony bizonyára a pálosokról sem fe
ledkezett volna meg.

E kolostorok és templomok közül ma már 
csak néhány sovány adat emlékezik az eszter
gomi, budai, pesti, felfalui, karánsebesi építmé
nyekről, amelyek nyomtalanul eltűntek, s egyik
másikuknak még a helyét sem tudjuk pontosan 
megjelölni.

Az esztergomit a mariánusok alapították a 
X III. század elején. IV. Béla 1269-ben teljesen 
újjáépíttette és saját temetkezési helyéül jelölte 
ki.27 Hunyadi János kérésére Carvajal pápai 
követ 1448-ban Széchy érsekkel átadatta a szi
gorú ferencrendűeknek, akikre itten 1495-ben 
Temesvári Pelbárt gvárdián vigyázott. VI. Sán
dor pápa 1492-ben újra megerősítette az obser- 
vánsokat az esztergomi kolostor birtokában. Az 
atyai közgyűlés 1499-ben elrendelte a minden
napi énekes mise tartását.28 A rendtörténet tanú
sága szerint az ilyen határozatok rendszerint 
szentélybővítéssel jártak. Sándor pápa megerő
sítését tehát valószínűleg bővítés előzte meg, 
de az is lehet, hogy ez csak 1499 után követ
kezett be. Sajnos e feltevésekre semmi hiteles 
adatunk nincsen, maga a templom és kolostor 
pedig Gritti 1532. évi ostroma idején annyira 
megsérült, hogy csupán a hajó maradt épen,21' 
később azonban az egész építmény nyomtalanul 
eltűnt, s helyét illetőleg is találgatásokra va
gyunk utalva.

A budai Ev. Sz. Jánosról elnevezett templo
mot és zárdát IV. Béla alapította. 1443-ban ez is 
a szigorú ferenceseké lett.20 A XV. század végén 
a Salvatoriánus rendtartomány kormányzati 
és szellemi központja, amiből valószínűnek 
látszik, hogy ez időben bővítéseket végeztek 
rajta. A virágzó kolostort teljesen elpusztította 
a törökuralom.21 A felszabadulás után 1629-ben 
romjai helyén építették fel templomukat a kar
meliták, de II. József 1785-ben elvette tőlük és 
színházzá alakíttatta át. A középkorból csupán 
néhány szegényes kőtöredék maradt ránk.22

A pesti templom és kolostor minden maradék 
nélkül tűnt el, helyén ma a ferenciek barokk 
temploma áll. A felfalui kolostor is teljesen el
pusztult 1538—40-ben.23 Karánsebes kolostorá
nak és templomának semmi nyoma sincs. Épí
téstörténetéről sem tudunk semmit.

Nagyváradon a XV. sz. legvégén, 1490 tá 
ján kezdtek kolostort építeni az obszervánsok.21 
Az építkezés minden bizonnyal nagyobb szabású 
lehetett, mert az 1499. évi tartományi közgyűlés 
elrendelte a mindennapi énekes mise tartását,ÍJ a
XVI. század elején pedig a salvatoriánusok leg
népesebb háza volt, s 1529-ben idehozták a hit- 
tudományi rendi főiskolát is.20 Tatáról csak 
annyit tudunk, hogy kolostorát valószínűleg 
Zsigmond építtette, de a török uralom idején 
teljesen elpusztult.27 A Hunyadi János által épí
tett tövisi obszerváns kolostor temploma ma is 
fennáll, s jelenleg a görögkeletiek használják. 
Keletkezésének ideje az 1440-es évekre tehető.
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A nyugati homlokzat főkapuja jellegzetesen 
későgótikus, átszelt lóhereívű formáival azon
ban a XV. század végére vall.

Visegrád obszerváns kolostorából semmi sem 
maradt ránk, hiteles okmányok alapján tudjuk 
azonban, hogy alapját Mátyás király vetette 
meg, aki 1473-ban folyamodott a pápához, hogy 
a szigorú ferencrendűeknek itten kolostort épít
hessen. Valószínű, hogy a pápai hozzájárulás 
hamarosan meg is érkezett.38 Nincs azonban 
semmi bizonyítékunk arranézve, hogy Mátyás 
mikor látott hozzá a Boldogságos Szűz tisztele
tére szentelt egyház és zárda építéséhez, jóllehet 
Karácsonyi azt hiszi, hogy már 1474— 75. kö
rül. A munkálatok befejezése azonban erősen át
nyúlt a XVI. századba, mert 1515-ben a bará
tok az esztergomi érseki helynökhöz fordultak, 
hogy lebonthassák azt a kápolnát,3!' amely ko
lostoruk közelében állott, s belőle templomuk
hoz tornyot építhessenek.

Többé-kevésbbé megőrizte középkori jellegét 
a gyöngyösi, jászberényi és marosvásárhelyi 
templom. A gyöngyösi templom középkori álla
gára nézve Dezséri Bachó László, valamint Bárt- 
fai Szabó László és ifj. Csemegi József40 kuta
tásai alapján három főbb építési korszakot álla
píthatunk meg. A harmadik éppen a XV. szá
zad utolsó negyedére és a XV— X VI. század 
fordulójára esett. Ebben az aránylag hosszú, 
25— 30 éves időszakban nagyobbarányú átala
kítást és megújítást csináltatott rajta először, 
1474— 75. tájt Bánfi Dorottya, Rozgonyi János 
országbíró felesége, majd a századfordulón a 
Báthori-család valamelyik tagja. Közben sok 
más ismert történelmi személyiség, így Estei 
Hippolit is bő adományokkal támogatták az 
építkezéseket. A Báthori-család szerepével kap
csolatos a rendtörténeti műveken végigvonuló, s 
Pázmány Pétertől származó az az adat, hogy a 
templomot a Báthori-család alapította 1501-ben. 
Világos, hogy alapításról nem lehet szó, hanem 
csak megújításról.41 E harmadik korszakban 
épült többek között a szentély, a sekrestye bol
tozása, valamint a később barokk stílusban újjá
épített hajóboltozat, a szentély háromosztatú ab
laka, s a hajó déli oldalán lévő öt háromosztású 
orrtag nélküli kőrácsos ablak. A jászberényi 
templomot az 1472 utáni években kezdték épí- 
teni, úgy látszik azonban, hogy hamar be is fe
jezték építését, mert 1480-ban már használták 
az obszervánsok.4' Marosvásárhely ferences zár
dájának és templomának alapítása a X III. szá
zadra nyúlik vissza. 1316-ban mint a „T atár- 
orszag szélén“ épült konventről történik emlí

tés.13 Hunyadi János 1444-ben sok másikkal 
együtt ezt is átadta a salvatoriánusoknak. A 
rendelkezésre álló adatokból44 és a stilkritikai 
következtetésekből is úgy látszik, hogy ez idő
ben a régi mariánus templomot újjáépítették, 
mégpedig a század derekán, 1446— 1460 között. 
A század végén újabb építkezések történtek, amit 
az a tény is alátámaszt, hogy Báthori István 
1492-ben megerősítette a magaslaton épült ko
lostort.45 Kétségtelenül a század végén épült a
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szentély melletti, attól északkeletre előreugró, 
későgótikus stílusú kápolna, amelyet egykor 
falfestmények díszítettek. A templom déli olda
lán a Műemlékek Orsz. Bizottsága által az el
múlt évek folyamán a csúcsíves kaputimpanon
jában feltárt, s 1515-ben készült falfestmény, 
fogalmat adhat a kápolna elpusztult falfestmé
nyeiről is, amelyek ezzel minden valószínűség 
szerint egy művésztől származtak és egyidőben, 
az építkezés befejezése után készülhettek.

KOLOZSVÁR. GYÁMKŐ A FARKAS-UTCAI TEMPLOMBAN.

A kolozsvári megajándékozott helyek közül 
elég kettőt, a domonkos és a Szent Mihály- 
templomot megemlíteni. A domonkosok templo
mában a XV. század végén több építkezés is 
folyt. Pongrácz János erdélyi vajda özvegye 
Szent Anna tiszteletére, a somkeréki Erdélyi
család pedig 1491-ben a Szent Olvasó tisztele
tére építtetett kápolnát. 1521-ben pedig |My- 
kola Ferenc a domonkos alperjellel kezdett ká
polnát emeltetni a domonkosok temploma mel
lett.40 A Szent Mihály-templom 1489-ben le
égett, s a szentélyt újra kellett boltozni.47

Fentiekből egyelőre csak annyi tűnik ki, hogy 
az a föltevésünk, mely szerint Kőfaragó György 
a végrendeletben felsorolt helyeken dolgozott, 
nem látszik valószínűtlennek. Az időrendi ada
tok azt tanúsítják, hogy a Magdolna asszony 
végrendeletében szereplő l^lostorok és templo
mok között a visegrádi lehetett a legkorábbi 
építkezés. A kolostorból, illetőleg a templomból 
azonban semmi sem m aradt fenn, s még helyére

VISEGRÁD. GYÁMKŐ A MÁTYÁS-PALOTA LOGGIÁJÁRÓL.

vonatkozó következtetésekben is igen óvatosak
nak kell lennünk. Van azonban néhány fontos 
körülmény, amire rá kell mutatnunk. Az egyik 
az, hogy a templom és kolostor alapítója Má
tyás király, aki nemcsak a kolozsvári, de más 
építkezéseknél is bőkezűen támogatta az atyja 
és ő általa annyira kedvelt obszerváns barátokat. 
Feltételezhetjük, hogy a királyi székhely köze
lében, nyaraló palotájának tőszomszédságában, 
ahol az előkelő külföldi követek oly gyakran 
fordultak meg, legalább olyan nagyszabású, ha 
nem még nagyobb templomot emeltetett, mint 
szülővárosában. A másik pedig, amire következ
tetéseinket építhetjük az, hogy a János barát ré
szére kiállított és Tharcsay Mártonhoz szóló pa
rancslevele is Visegrádon kelt. Ámbár ha az idő 
nem is őrzött meg számunkra semmit a ferences 
barátoknak minden bizonnyal nagyszabású vi
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segrádi kolostorából és egyházából, Mátyás vi
segrádi palotájának a Műemlékek Orsz. Bizott
ságától 1934 óta vezetett és Schulek Jánostól 
végzett ásatások oly nagyszerű és sokféle ered
ménnyel jártak, hogy azokból, bár közvetett, 
mégis szilárd támpontokat építhetünk ki.

Mátyás nagyszabású visegrádi palotaépítke
zéseinek megindulását az 1464 utáni évekre 
helyezi Ernyey József és Lux Kálmán. VI. Six
tus pápa követe 1483. október 25-én kelt leve
lében a palotát már földi paradicsomnak 
nevezi.48 A ferences templom építése is, leg
alább részben ugyanerre az időre esett. Fel
tehető, hogy azok, akik a palota építését 
irányították és végezték, lévén a ferencesek 
építkezése is teljes mértékben Mátyás kezde
ményezése, ebben is résztvettek és viszont. 
A visegrádi ásatások világosan bizonyítják, 
hogy a palota egy részét Mátyás gótikus stí
lusban építtette s reneszánsz stílusban többnyire 
csak a díszítő részletek készültek, nem beszélve 
a díszudvar pompás, vörösmárványból, tisztára 
olasz stílusban, de itthon faragott reneszánsz 
kínjáról. Az ásatások során 1940-ben, a részben 
már korábban feltárt teremsor Duna felőli falán 
egy M átyás-kori késő gótikus hálóboltozat bolt
fészkei és gyámkövei kerültek napfényre. Schu
lek János az ásatásokat ismertető rövid beszámo
lójában megállapította, hogy a változatos, fino
man faragott gyámkövekre támaszkodott bolto
zati rendszer az Oláh-féle leírásban szereplő 
loggiákhoz tartozott.49 Ezeknek a pálcatagos, 
alul csavart vésetekkel díszített, hazánkban a 
XV. század utolsó negyedére jellemző gyám-

VAJDAHUNYAD. GYÁMKŐ A MÁTYÁS-LOGGIÁBAN.

VISEGBÁD. GYÁMKŐ A MÁTYÁS-PALOTA LOGGIÁJÁRÓL.

köveknek egy ősét megtaláljuk már Vajdahunya- 
don, a Mátyás-loggiában. Vajdahunyadi és v i
segrádi, valamint vajdahunyadi és kolozsvári 
építészettörténeti összefüggésekre e korszakból 
egyébként más adataink és analógiáink is van
nak. A visegrádiakhoz hasonló, felfogásban és 
kivitelezésben csaknem azonos gyámköveket ta
lálunk a kolozsvári Farkas-utcai templomban. 
Egyazon kéz munkái. Készítőjükben legvalószí
nűbben Kőfaragó Györgyöt sejthetjük. Fia pedig 
Kőfaragó György visegrádi közreműködését fel
tételezzük, amit a végrendeleti adat, a gyámkövek 
alátámasztanak, sokkal inkább fel kell tételez
nünk János barát visegrádi közreműködését, ami 
Karácsonyi feltevésének megfelelően az 1470-es 
évek második felére eshetett. Fia ezt a feltevést 
elfogadjuk, s feltételezzük másrészről, hogy az 
építést is ő irányította, akkor igen valószínű, 
hogy a visegrádi ferences templom János barát 
egyik első nagyobbszabású műve volt. Nem lehe
tetlen az sem, hogy a M átyás-palota említett 
termének elpusztult boltozata az ő tervei szerint 
épült, valószínűleg még a templomot megelő
zően. Erre az utóbbi feltevésre azonban csak az 
ásatások eredményeinek összefoglalása, részletes 
közzététele, s a kérdéses boltozat lehető műszaki 
rekonstrukciója adhat kielégítő feleletet.

D r. v i t é z  N A G Y  Z O L T Á N
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víttetett, s melléje kolostor épült a salvatoriánusok szá
mára. Ez utóbbi nem felel meg egészen a valóságnak, mert 
Zsigmond csak ilyen ígéretet tett, de nem valósította meg.

48 D E Z S É R I  B A C H Ó  L Á S Z L Ó :  G y ö n g y ö s  v á r o s  t ö r 

t é n e t e  1 3 0 1 - t ő l  1 3 2 6 - i g .  Kézirat. Ezúton is hálás köszöne
tét mondok Dezséri Bachó ezredes úrnak kéziratának ren
delkezésemre bocsátásáért.—  B Á R T  F A I  S Z A B Ó  L Á S Z L Ó  

és ifj. C S E M E C I  J Ó Z S E F :  A  S z e n t  F e r e n c r e n d i e k  g y ö n 

g y ö s i  t e m p l o m a  és  k o l o s t o r a .  Gyöngyös, 1937.
41 B Á R T E A I  S Z A B Ó  és  C S E M E G I ,  i. m .  6 .  1. —  

A N D R E A S  N A G Y :  H i s t o r i a  D o m u s  s i v e  C o n v e n t u s  

G y ö n g y ö s i e n s i .  Collecta et adornata a Fr. Andrea Nagy ... 
Ms. 9. 9, 10. Gyöngyösi kolostor könyvtára.

4! K A R Á C S O N Y I ,  i. m .  VI. 83. 1.
43 A n a l e c t a  E r a n c i s c a n a  IV. 554. 1.
4i K A R Á C S O N Y I ,  i. m .  II. 114 — 5. 11.
45 K I S S  P Á L :  M a r o s v á s á r h e l y  t ö r t é n e t e .  Marosvásár

hely. 1942. 29. 1.
48 P E E I E E E R  M I K L Ó S :  A  D o m o n k o s r e n d  m a g y a r  z á r 

d á i n a k  v á z l a t o s  t ö r t é n e t e .  Kassa, 1917, 46— 7. 11.
47 G R A N D P I E R R E  E D I T :  A  k o l o z s v á r i  S z e n t  M i h á l y  

t e m p l o m .  Budapest, 1936. 6.  1.
48 E R N Y E Y  J Ó Z S E F  és L U X  K Á L M Á N  d r . :  X v i s e 

g r á d i  v á r .  Budapest, 1923.
4" S C  H U  L E K  J Á N O S :  A  v i s e g r á d i  á s a t á s o k .  Építé

szet. I. 46.
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A VÁCI SZÉKESEGYHÁZ ÚJ FRESKÓJA

A  X V III. század második felében Migazzi 
bíborostól építtetett váci székesegyház a magyar 
műemlékek előkelő sorába tartozik. Nagy és mű
vészileg kényes teladatra vállalkozott dr. P éter/ 
József váci püspök, amidőn' kormányzásá
nak első feladatai között széksegyháza további 
szépítését programmjába vette. Tagadhatatlan, 
hogy a székesegyház, előkelő belső térhatá
sának lenyűgöző nagyvonalúsága ellenére, 
szürke és szegényes benyomást tesz a laikus 
szemlélőre. A belső teret a Maulbertschtől ki
festett kupola uralja és koronázza. Ezzel szem
ben a szentély, ahol a főoltár áll, az oltár 
sacrális fontosságának ellenére, alárendelődik. 
Az oltárnak és szentélynek ezt a méltatlan el- 
jelentéktelenedését kívánta az új püspök székes- 
egyházában megszüntetni azzal, hogy főpász
tori feladatainak sorába iktatta a székesegyház 
belső megszépítését. Miután hozzájárult, hogy a 
Műemlékek Országos Bizottsága Maulbertsch- 
nek, a főoltár mögötti falra festett s Mária lá
togatását Erzsébetnél ábrázoló, később elfedett 
szép freskóját kibontsa és Kákái Szabó György 
által restauráltassa, elhatározta, hogy pályáza
tot hirdet az apszis félkupolájának kifestésére. 
A főpásztor felkérésére a Műemlékek Orsz. 
Bizottsága vállalta az országos pályázat kiírá
sának megszövegezését. Okulásul és példaadásul 
a szakszerűség szempontjából, ide iktatom a pá
lyázat teljes szövegét (amelyet egyébként a 
Szépművészet márciusi számában már közölt).

„Dr. Pétcry József, a váci egyházmegye megyéspüspöke 
pályázatot hirdet székesegyháza szentélyében festendő 
freskó tervére.

A főoltár mögött, a most feltárt Maulbertsch-freskó fe
letti részen, az apszis félkupolájában kívántatik a váci 
püspökség alapításának történet-szimbolikái ábrázolása. A 
szférikus falmező baloldalán foglalna helyet Szent István 
környezetével s mintegy mutat a képfelület túlsó oldalán, 
az épülő első, románkori székesegyház körül foglalatos
kodó csoportra. A két csoport között táj jut előtérbe, amely 
alkalmat ad Vác szép tájképi környezetének, a Dunának 
művészi és hangulati érzékeltetésére. Ez a tájképi rész 
(esetleg staffage-alakokkal) a most előkerült Maulbertsch- 
kép fölé kerülne és tartózkodásával nem konkurálna az ér
tékes lelettel.

A kompozíció szerkezetben, rajzban és színben, egér/ 
művészi szellemében igazodjék a templom nagyszabású 
festői hangsúlyaihoz, a kupola és főoltárfal Maulbertscb 
freskóihoz, a nélkül, hogy azoknak stílusát utánozni 
akarná. Szükséges azonban, hogy — ha nem is bárok 
régészeti eszközeivel — ritmusban, színskálában, tömeg
elosztásban összhangban álljon a mondott XVIII. századi 
freskókkal. Ezen oknál fogva hangosabb eszközökkel ne 
nyomja el és ne zavarja a Maulbcrtsch-freskó művészi ha
tását, hanem azt inkább kísérje, ahhoz alkalmazkodjék. 
Ezért kívánatos, hogy a freskó könnyed levegőeget kapjon, 
abban könnyedén előtűnő angyalokkal, puttókkal, esetleg a 
Szűz Anya, Patrona Hungáriáé felhők között megjelenő 
költői alakjával,

A pályázatra oly színes vázlat (mintegy r jo  m széles) 
nyújtandó be, amely figurális és tájképi részre egyaránt 
elbírálható megoldást ad. Esetleg mellékelhető valamely 
résznek, vagy csoportnak nagyobb méretben való kidol
gozása. Olyan művészek pályázata kívánatos, akik az igazi 
freskófestészetben való jártasságuknak már komoly tanú
jelét adták.

Pályadíjak: I. díj 3000, II. díj 2000, III. díj 1000 
pengő.

Bár a díjakat csak kiváló művészeti értékű pályatervek 
nyerhetik el, azok odaítélése nem jelenti egyúttal a meg
bízást is.

Pályázati határidő: 1944. március 31.
A pályázati tervek a váci püspöki irodába nyújtandók 

be, közelebbi felvilágosításokat ugyanott, Budapesten pedig 
a Műemlékek Országos Bizottságánál (IX., Hőgyes Endre- 
utca 10.) lehet kapni.“

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a 
pályázat szövegében meghatározza a falmezot, 
amelyre az új kép kerülni fog. Pontosan jelzi 
a témát, a nélkül, hogy a művész képzeletét ki
csinyesen megkötné. Rámutat a hangulatra, 
amely a kép művészi hatását célozza. A pályá
zat igazodást ír elő a pályázóknak a templom 
már meglévő nagyszabású festői hangsúlyaihoz, 
a nélkül, hogy a stílus szolgai utánzását ige
nyelné, sőt ezt egyenesen tiltja, de ugyanakkor 
ritmusban, színskálában és tömegelosztasban 
összhangot kíván a X V III. századból való fres
kókkal. Figyelmezteti a pályázókat, hogy han
gos eszközökkel ne kíséreljék megbontani a 
Maulbertsch-freskók művészi hatását, hanem 
inkább azokhoz alkalmazkodjanak. Kívánatos
nak tartja a freskón a könnyed levegőeget, az
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angyalokkal és puttókkal körülvett Szűz-anya 
ábrázolását.

Előírta a pályázat a benyújtandó színvázlat 
körülbelöli nagyságát, ami biztosítja, hogy úgy 
a figurális, mint a tájképi rész elbírálható 
legyen. Külön figyelmeztetést tartalmaz a 
freskófestészetben való jártasságra, mert ilyen 
előkelő feladat megoldásánál kísérletezésnek 
nincs helye. Felsorolja a pályadíjakat és közli 
azt a fontos körülimlényt, hogy a pályadíjak el
nyerésétől függetlenül a munka kivitelezésé
nek megbízását a főpásztor adja. Végül tartal
mazza a pályázati határidőt, a tervek benyúj
tásának helyét és a közelebbi felvilágosításokat 
nyújtó irodákat.

Ehhez, a komoly művészi feladatot minta
szerűen kiírt pályázathoz egyházművészeti 
szempontból hozzá kell még vennem a főpász
tornak, a Műemlékek Orsz. Bizottsága elnö
kéhez intézett leveléből a következőket:

Arra az esetre, ha valamelyik pályázó felvilágosítást 
kérne Méltóságodtól a kép megtervezésére vonatkozólag, 
tisztelettel kérem Méltóságodat, hogy az alábbi néhány 
általános kívánságomat az illetővel közölni szíveskedjék.

„A pályázati hirdetményben említett kívánságaimon kí
vül különös óhajtásom az, hogy a templomban megfes
tendő kép mély áhítatot leheljen, a rajta szereplő szemé
lyek ne annyira kortörténeti hűséggel megrajzolt, mint 
inkább a vonzó külsejükkel, Isten békéjét sugárzó arcukkal, 
természetesen megfelelő ruhákkal fedett testükkel és egész 
beállításukkal a templomba imádkozás céljából összejött 
hívek áhítatát növelni törekedjenek. Ezen azt értem, hogy 
a riasztó arcokat, túlságos merev mozdulatokat, a félmez
telen férfi vagy női alakokat a pályázók mellőzni töreked
jenek.“

A főpásztor ezen megjegyzése szinte bőveb
ben kifejti damaszkuszi Szent János ímegjegy- 
zését a szentképek célját illetőleg: „Quorum 
colurnus imagines, virtutes imitemur“ , vagyis, 
hogy: „akiknek a képét tiszteljük a szent helyen, 
azoknak erényeit kövessük“.

Ez a keresztény egyházművészet alapdog
mája. Ezért igaz az egyházi műalkotásokról 
Emerson megállapítása: „H a föl akarsz emelni, 
magasabban kell állanod nálalminál.“ Itt termé
szetesen az erkölcsi magasságot értjük abban az 
értelemben, ahogy ugyancsak Emerson állapí
totta meg: „Minden szépségben van erkölcsi 
elem.“

A keresztény művészet a közösség művészete, 
biblia pauperum, a kereszténység jelbeszéde. És 
ennek a művészetnek mindig ugyanazt kell 
mondania, amit az evangéliumok, a szentírás és 
az egyház tanító hivatala mond. Az egyház
művészet alkalmazott művészet és azért nem

lehet az egyháztól független mondanivalója. 
Egy művészet sem szabad, a szó mélységes és 
komoly tartalm át illetőleg, imiert a művészetet 
mindig korlátozza valami, pl. téma, technika, 
az alkotó és kivitelező erők; de az egyház
művészet egyenesen szolgálni hivatott és köte
les a szent helyen. Szabadsága itt csak abban 
az értelemben van, hogy a szabadság csak az 
igazságot illeti meg és pedig az örök igazságot, 
amelyet az egyházművészetnek mindig tükröz
nie kell. Az egyházművészet második nagy tör
vényét Szent Jeromos így fogalmazta meg: 
„N on vox canentis sed verba placeant“ , va
gyis: „soha nem a hogyan, hanem a mi a fon
tos“ . Ez a modern egyházművészet válságos 
problémájának magva. A vallásos műalkotások 
értékét nemcsak a művészi oldalukról kell meg
közelíteni és elsősorban nem a művészi olda
lukról, hanem1 a vallásos oldalukról kell tekin
teni. A múlt század és a mi századunk egyház
művészeti válsága éppen abból ered, hogy mű
vészeinkben meggyengült a hit, a vallás és az 
erkölcs kérdése. Elszakadtak a régi egyház
művészeti hagyományoktól és a szükséges ha
ladás igézetével megkísérelték lerontani vagy 
elvetni azt.

Bár a kultúra nem lezárt, hanem állandóan 
élő és fejlődésbenlévő valami, az egyházművé
szeti hagyományok levetése gyökértelenné tett 
sok új egyházművészeti törekvést. A művészi 
tradíciók elvetésének a hitelvek föladása volt 
az oka. A hit a leghatalmasabb kultúrtényező, 
de csak akkor bontja ki igazságban, jóságban 
és szépségben sugalmazó erejét, ha csordultig 
van tele az alkotó lelke.

Az egyházművészeti alkotások mindig a kö
zösségnek és nem bizonyos finoman hangolt 
művészlelkeknek készülnek. A századforduló, 
amely az individualizmus túlhajtásával föladta 
a közösségi elvet és minden irányban művészeti 
jelszó lett, a keresztény művészet terén elbur- 
jánoztatta azt a művészi gyomot, amelytől el
irtózott az Egyház, megrettent a jámbor hívő 
nép, amely a profán művészet forradalmából 
ízelítőt lopott be a szent helyekre.

Mindezek előrebocsátása után indokoltan 
idézhetjük Josef Kreitmaier mondatát, amely
nek mérővesszőjével szeretnők megmérni a váci 
székesegyház új freskójának pályaterveit, hogy: 
„Valójában úgy kell megalkotni a keresztény 
egyházművészeti alkotásokat, hogy minden hí
vőben, az egyszerű népben éppen úgy, mint a 
művészileg képzettekben lépcső legyen az Isten
hez. Sőt még a hitetlenekben is, akik ily alkota-
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KONTULY BÉLA PÁLYATERVE. (I. D í j . )

sokban semmi lelket sem keresnek, hanem tisz
tán mint művészetet szemlélik, figyelmet és cso
dálatot ébresszenek.“

Az egyház tehát elsősorban azt követeli a mű
vészettől, hogy az örökkévalóság tükre legyen. 
Ha ebből a szempontból áttekintjük a váci székes- 
egyház freskójának pályaterveit, örömmel kell 
megállapítani, hogy a beérkezett 20 pályamű 
majdnem mindegyike őszintén megkísérelte ter
vében a történelmi igazság eszmei örökkévaló
ságát tükröztetni. A téma felfogásában, egy
nek kivételével, aki indokolatlanul a maga fe
gyelmezetlen nuditásvágyát vetette a vázlatra, 
a művészek mind alkalmazkodtak terveikben a 
főpásztor előírásaihoz. A tervek közül értékte
lennek alig egyet-kettőt minősített a bíráló- 
bizottság, amelyet szintén a legnagyobb lelki
ismerettel és gondossággal állított össze és kért 
fel a főpásztor. Résztvettek benne a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium művészeti osztá
lyának, a Műemlékek Orsz. Bizottságának, 
az Orsz. Egyházművészeti Tanácsnak, a Váci 
Egyházmegyei Művészeti Tanácsnak és Vác 
városának képviselői.

A Bizottság a 20 pályamű közül több mint 
a felét meglepően becsületesnek, gondosnak, 
művészeti, egyházművészeti szempontból érté
kesnek találta. Azért ismertetjük most a pályá
zat értékesebb részét, hogy a nagyközönségnek 
módja legyen bővebben megismernie a Bizottság 
döntését és annak indokait.

A Bizottságot nem az a szempont vezette, 
hogy a pályázóknak művészi és egyházművé
szeti szempontból ne legyenek hibái, hanem azt 
találta fontosnak és értékelésében kívánatosnak, 
hogy a pályázóknak mindkét szempontból eré
nyei legyenek.

Ennek a meggondolásnak alapján a pálya
díjak odaítélésében egyhangúlag úgy döntött, 
hogy Kontuly Bélának az I., Takács Istvánnak 
a II. és Pécsi Pilch Dezsőnek a III. díjat jut
tatja. Azonkívül különleges dicséretben részesíti 
Nagy Sándort és elismerését fejezi ki Döhrentei 
Gábor, Heintz Henrik, Jeges Ernő, Kampis Já 
nos és szegedi Molnár Géza művészeknek.

Lássuk most már röviden azokat a művészi 
és egyházművészi erényeket és hibákat, amelyek 
indokolttá teszik a zsűri döntését.
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Kontuly Béla terve kiváló művészi és mester
ségbeli tudásról tanúskodik. Kompozíciójában a 
csoportokat fölényes biztonsággal helyezte el. 
Kontuly nemcsak színnel és vonallal komponál, 
hanem fénnyel is. Az eget a földdel hatalmas 
szárnyaló kerubok kötik össze, akik közül egye
sek a székesegyház tervét viszik a Madonna elé, 
mások pedig segítik a dolgozó munkásokat a 
templom építésében. A kompozíció színben is 
igen kellemes, finoman alkalmazza a kiegészítő 
színek játékát. H ibája talán csak annyi, hogy 
Szent István alakja kissé háttérbe van helyezve, 
nem uralkodik a kompozíción. A Bizottság 
minden egyes tagja őszinte örömmel és elisme
réssel foglalkozott az igen magas művészi és 
mesterségbeli értéket tükröző pályaművel.* 

Takács István pályaterve komoly, becsülete
sen és talán kissé túl rutinosan elkészített 
munka; színeiben és kompozíciójában Tiepo- 
lora emlékeztet. A művész hatásosan csoporto
sítja Szent István, Szent Gellért, Szent Imre és 
Boldog Gizella alakját. A Patrona Hungáriáé 
csoportja szárnyas angyalokkal szintén kellemes, 
színben üde, ragyogó benyomást tesz. A temp
lom zöld színe és a templomot építők csoportja 
kevésbbé kellemes. A tájképi részben a zöldek 
túl hangosak. A kompozíció nagy mesterségbeli 
könnyedsége és szép színei miatt komoly fi

gyelmet érdemel. Érdekesek a Szent Istvánt 
ábrázoló csoport magyaros ruhái.

Pécsi Pilch Dezső szerkezetben jól átgondolt 
terve, kissé laza és édeskés stílusában Maul- 
bertschnek inkább egri, öregkori freskójához 
alkalmazkodik. Megoldása nem egy tekintetben 
szerencsés. Szellemes az a megoldás, hogy az 
oltárt keretező architektúra oszlopaira angyal
csoportokat alkalmaz. Színben mintegy folyta
tása a főoltár Maulbertsch-freskójának. A terv 
egészében inkább rokokó, mint bárok ízű.

Nagy  Sándor, a pályázók nesztora, magas 
művészi értékű pályaművet adott be, de túllépte 
a meghirdetett pályamű eszmei és területi hatá
rait, mert az egész szentélyt kívánná freskóival 
díszíteni és a székesegyház alapításán túl árpád
házi Szent Margit legendáriumát is elkészítette 
tervében. Terve teljesen kiesik a székesegyház 
stílusának miliőjéből és ezen műemlékszerű 
templomban, egyéni stílusa miatt a bizottság 
ítélete szerint nem megfelelő. Modern templom
ban bizonyára remekmű készülhetne e tervek 
alapján.

Döhrentei Gábor komoly, merész és patetikus 
pályaművet küldött. Szent István alakját, fehér 
ruhájában szépen helyezi el. A tájképi rész 
színezése kellemes. A kompozícióban szereplő 
püspökök ruhái liturgikus szempontból hibásak.

TAKÁCS ISTVÁN PÁLYATERVE. (II. DÍJ.)
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PÉCSI PILCH DEZSŐ PÁLYATERVE. (III. DÍJ.)

NAGY SÁNDOR PÁLYATERVE.
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DÖBRENTEI GÁBOR PÁLYATERVE.

KAMPÍS JÁNOS PÁLYATERVE.
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A dombról a Dunába ugró két ló, bár festői, 
de indokolatlan. Az égi részen a Magyarok 
Nagyasszonya háttérbe szorul a sokkal nagyobb 
méretben ábrázolt angyal-alakokkal szemben.

H ein ti Henrik, ez a kiváló fiatal művész, bár 
festői értékekben gazdag, de monumentális szem
pontból elhibázott tervet adott be. A tájképi 
rész — bármennyire hangulatos is — túlteng; 
az angyalok háromszögbe szerkesztése erőltetett.

Jeges Ernő pályaterve ezúttal kcvésbbé sike
rült, annak ellenére, hogy nagyvonalúságra tö
rekszik. Nem alkalmazkodik a pályázatban elő
írt bárok szellemhez; inkább Székely Bertalan 
egyik pécsi freskójára emlékeztet.

Kampis János két pályaművet is készített, 
azonban a pályázat feltételeinek egyik sem fe
lel meg, mert a teret önkényesen kibővítette és 
a szentély apszisának boltíve helyett az egész 
szentély mennyezetére készítette el terveit és a 
megadott témán túl árpádházi Szent Margit 
szenttéavatását is belekomponálta terveibe. Már 
ezért is ki kellett zárni az esélyesen pályázók 
sorából. Bár a tárggyal komolyan foglalkozott, 
s átgondolt képszerkezetre törekedett, tervei nem 
illeszkednek a kívánt barokos szellembe, tárgyi- 
lag nem világosak, színezésben tompák.

Szegedi Molnár Géza három tervvel pályá
zott, amelyek határozottan művészi jellegűek, 
kompozícióban figyelemre méltóak. Rajzuk 
azonban kissé töredezett, színezésük élénk, de 
nyugtalan.

A világi kultúra azt kívánja a művészettől, 
hogy korának tükre legyen. Hogyan oldjuk meg 
ez elméleti nehézséget egy szigorúan történeti 
stílusban, a már meglévő történeti stílusú mű
emlékkel rendelkező templom továbbfejlesztésé
nél? Alkalmazkodni kell a történelmi stílus adta 
követelményekhez és mégis korszerűnek kell 
lenni! Gyönyörűen oldotta meg ezt a nehézsé
get Kontuly terve. Pályaműve barokos stílusá
ban mégis érezzük, hogy újszerű. Témáját elmé
lyedő hittel és az új időknek új változatával 
oldotta meg. Tervében nincs világnézeti gyarló
ság és nincs ízlés ellen elkövetett esztétikai bot
lás. Alárendelte művészetét a megrendelő püs
pök kívánságainak, a történeti stílus követelmé
nyeinek, de nem szolgailag, hanem ideális tö
rekvéssel, hogy mennél jobban megközelítse élet
érzésben a bárok patetikus lendületét és dia
dalmas hitét.

Nagy Sándor az egyetlen művész, aki egyéni 
stílusából semmit sem engedett a bárok szel
lemiség javára. Terve erősen individuális. De 
konszolidált és monumentális is, ami a mű
remekek tartalmi értékelésében a három legfon
tosabb vonás. Mert a remekmű a lehatárolt em
beri végtelen, nem is lehet más, mint művészi
leg, mesterségileg i. egyéni, 2. befejezett és 3. 
tartalmilag teljes alkotás.

Talán az összes pályázók műveiben akad 
kisebb-nagyobb liturgiái és ikonográfiái tévedés 
vagy melléfogás. A liturgia a külsőségeket a leg
határozottabban írja elő. Nem lehet azért rózsa-

HEINTZ HENRIK PÁLYATERVE.
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SZEGEDI MOLNÁR GÉZA PÁLYATERVE.
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szín míseruhákat, zöld és lila püspöki palás
tot, a papokra vörös ferences barátcsuhát, 
palástos püspökök kezére manipulust, Szent Ist
ván udvarába lovagrendű szerzeteseket festeni 
a nélkül, hogy a művész el ne árulja liturgikus, 
sőt történelmi tájékozatlanságát. Az ikonográ
fiát is tanulmányozni kell ily nagyjelentőségű 
terv elkészítésénél és a szenteknél alkalmazkodni 
kell az ismert ikonográfiái jelvényhez. E meg
jegyzéseimmel nem a művészeket kívántam el
ítélni, csak felhívni az illetékesek figyelmét, 
hogy mily fontos volna művészeti iskoláink
ban a liturgiát és ikonográfiát végre komolyan 
tanítani.

A pályázat eredménye igen örvendetes. Biztató 
jelenség, amely figyelmezteti az egyháziakat, 
hogy bízvást várhatjuk a további új egyházi 
műremekeket.

Az eredmény egyik jele annak, hogy a ke
resztény művészet újjászületik a korszerű mű
vészethez való kapcsolódás és az Egyház mecé- 
nási erejének inspirációja által. Igazolja ez a pá
lyázati eredmény azt az igazságot, hogy az egy
házművészeti válságot csak úgy és csak akkor 
tudjuk áthaladni, ha a szó, az írás az eszté
tika, történelem és kritika emberein kívül az 
alkotó művészek is tesznek valamit a tisztulás 
és rendeződés érdekében és pedig a legfontosab
bat: dolgoznak! Elmélyedve, komolyan és be
csületesen alkalmazkodnak az örök és leg
nagyobb mecénás igényeihez, az Egyházhoz.

A keresztény egyházművészet betegségei ellen 
a legjobb orvosság, a mozgás. Történjék valami. 
Egynéhány félrefogás kevesebbet árt, mint a 
közöny, az érdeklődés hiánya, ami a lélek meg
bénulása úgy a mecénásban, mint az alkotó mű
vészben.

A művészetnek meg kell járni a maga tisztító
tüzét, hogy méltónak találtassék a szentélybe 
való belépésre. A pályázó művészek tekintélye
sebb része már megjárta az út nehezebb felét. 
A tervek m utatják, hogy méltók lehetnének a 
szentélybe való belépésre. A tervekről szinte 
egyszóval elmondhatjuk, hogy szépek. Már pe
dig „A szépség — még Schopenhauer szerint 
is — nyílt ajánlólevél, amely a szíveket előre 
megnyitja számunkra.“ Ela a hit és tehetség 
összefognak, könnyen feltámad a vágy: nagyot 
tenni az Isten ügyeiért. Bán jönnének el mi
előbb az egyházművészet nagy tettei, amelyek 
megdicsőítenék Istent, megszentelnék a tömegek 
lelkét és megnemesítenék a magyar művészetet.

Ügy érzem, hogy a váci országos pályázat 
az általános magyar művészet szempontjából is 
komoly eredmény, mert alkotó és formáló erő
ket tesz nyilvánvalókká és igazolása a töretlen 
magyar alkotó képességnek.

D r. D É C S E I  G É Z A

* Mint értesülünk, Kontuly Béla, I. díjjal jutalmazott 
terve alapján a váci püspök Úrtól megbízást nyert a ki
vitelre. Szerk.
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M Ű V É S Z E T I  É L E T

A BARABÁS MIKLÓS-CÉH KIÁLLÍTÁSA

A budapesti tavaszi kiállítások között legjelentő
sebb kétségkívül a kolozsvári Barabás Miklós-céh- 
ben tömörült művészek ünnepi seregszemléje volt. 
Fszak-Erdélynek harmincnégy művésze mutatta be 
alkotásait a főváros közönségének, legtöbbjük alul 
van még negyvenedik életévén. A Céh nem kizáróla
gos képviselője Erdély művészetének, nem egyesíti 
magában Erdély minden kiváló művészét, de művészi 
célkitűzéseiben tudatosan és mélyen erdélyi, — ez 
adta meg e kiállítás különös jelentőségét. Erdély mű
vész-fiatalsága más iskolát járt, mint a trianoni Ma
gyarország fiataljai. Tanulmányait a kolozsvári és 
temesvári román művészeti akadémián végezte, sőt 
még távolabb is: Bukarestben és Jasyban. A nemzeti 
múlt nélküli új román művészet gátlás nélkül vette 
át eszményképének, a francia művészetnek leg
újabb modorát, főleg külsőségeiben, ezt sajátították 
el a román művészeti akadémiák növendékei s en
nek emléke bukkant fel olykor ezen a kiállításon is, 
főleg a legfiatalabbak művein.

E külső és nem lényeges tényező mellett azonban 
sokkal jelentősebb a másik: az új erdélyiség szavak
ban nehezen megfogalmazható, de tisztán érzékelhető 
tényezője, mely minden más tárlattól elütő színt és 
zamatot adott ennek a kiállításnak. Valami rejtett 
közösség kapcsolja össze az egymástól egyébként éle
sen elkülönült művészegyéniségeket. Más a forma- és 
színlátásuk, más a művészet iránti beállítottságuk, 
mint amit a Budapesttől függő s ezért urbanizáltan 
nemzetközi „anyaországi“ művészetnél megszoktunk. 
Erdély fiatal művészei nem divatból vagy tudatos 
irányzatossággal hajlanak a nép felé s nem kívülről 
nézik a nép életét, hanem benne élnek a népi közös
ségben. Annak élete és küzdelmei számukra nemcsak 
„témát“ jelentenek, hanem művészi énjük részét és 
alkotóösztönük kifogyhatatlan ősforrását. Képeiken, 
szobraikon és iparművészeti alkotásaikon Erdély 
lelke szólal meg, a szemlélő lelkét megsejtett ígére
tek borzongásával tölti el s tavaszi frisseséget ho
zott ajándékul a talajukat vesztett, irreális területe
ken tévelygő nagyvárosi művészeknek.

Ez a feltörő, friss, romlatlan, őszinte népi beállí
tottság távolról sem jelenti azt, hogy a kiállítók a 
ma már rosszhangzású „őstehetségek“ sorába tartoz

nak. Művészetük nem vidékies, nem primitívkedő, 
hanem mély erdélyisége mellett európai is s mint 
ilyen, szerves részét alkotja, ha szerény keretekben 
is, a mai élő európai művészetnek. A felszabadulás 
óta eltelt három év alatt új színekkel gazdagodott 
Erdély fiataljainak művészete s meg merjük kockáz
tatni azt a sejtésünket, hogy az ő általuk megmun
kált talajból sarjad ki az új magyar művészet.

A magyarság és európaiság legteljesebb szintézi
sét kétségkívül Nagy Imre képei jelentették ezen a 
kiállításon. Négy olajképe előtt lenyügözötten áll 
meg a másirányú művekre beidegzeti szemlélő is. 
A csíki székelyek ősereje buzog ezeken a harsogó 
képeken. Disznópásztorán a havasok rejtelmes vilá
gába kivetett csángómagyart formálta örökéletűvé, 
székely leányalakjainak duzzadó formáin pedig a 
termékeny székely faj kifogyhatatlan erejét zengi, 
mindenkiétől eltérő egyéni technikával, hallatlanul 
felfokozott színekkel.

Kortársa, Szolnay Sándor, a Céh művészfiatalsá
gának hallgatólagos szellemi vezére, néhány tájkép-

FÜLÖP ANTAL ANDOR: HÁRMAS ARCKÉP.
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M. MÁKKÁI PIROSKA: KENDERÁZTATÓK.

pel szerepelt. Egyszerűen s a fáradtság halvány ár
nyalatával megfestett képei telve vannak bájos de
rűvel, tiszta ragyogással, leheletszerű finomságok
kal, — olyan művész alkotásai, aki már felért a 
csúcsra.

A többi művész még a kutatás lázas korszakát 
éli. Abódi-Nagy Béla fellazított formákon át ku
tatja a tiszta festőiség problémáit. András László 
ösztönös érzékkel old meg nehéz kompozíciós fel
adatokat, elmerülve a székely népi életben. And- 
rássy Zoltán vérbeli akvarellista, felfegyverkezve 
ennek az ördöngős technikának minden fortélyával. 
Bcne József pasztellesen lágy és mégis erővel telt 
képei egyéni zamatúak s megállták a helyüket Nagy 
Imre műveinek szomszédságában is. Bordy András 
nevét jól ismerik Budapesten. Vízfestményein mo
sás-technikával finom tónusokat hoz létre, bebizo
nyítva azt, hogy nem mindig az „alla prima“-vir- 
tuózkodás az akvarell lényege. Brósz Irma önarc
képe értékes gyöngyszeme a kiállításnak. F. Ferenczy 
Júlia igazi útját a tiszta, világos, ragyogó színek 
abszolút festőiségében találta meg.

Érdekes művészegyéniség Fülöp Antal Andor. 
Finom vonal- és színkultúrájú, gyöngéd bájú és de- 
koratívan síkszerű formanyelvet alakított ki magá
nak, mely stilizáltságában is magyar levegőjű. Incze 
István a könnyed, ragyogó színeket kedveli, ellen

tétben Incze Jánossal, akinek sötét tónusú képein a 
külvárosok sívár világa jelenik meg. Karácsony Já
nos a csíki Kárpátok lírikusa. Mohi Sándor igény
telen témájú képeit soha nem látott színakkordok 
harmóniája emeli a művészet magasabb régióiba. 
Pirk János a fiatalok egyik legnagyobb reménysége, 
méretben és technikájának nagyvonalú egyszerűsé
gében monumentalitásra törekszik. Piskolti Gábor 
újszerű képei a nemes szőnyegek anyaghatására em
lékeztetnek. A. Tollas Júlia akvarelljeiből a tavasz 
üde lehelete árad, könnyed aktképei artisztikusak. 
Varga Mátyás érdekes kompozícióin új hangokat üt 
meg. Vásárhelyi Z. Emil portréi lélekbelátó jellem- 
ábrázolások.

A grafikus művészetben Gy. Szabó Béla halad az 
élen. Fametszetei művészetének elmélyüléséről és új 
területek felfedezéséről tanúskodnak. Egy színvona
lon, de más úton halad M. Makkai Piroska, az örök
asszonyiság kiteljesedésének expresszív erővel telt 

/művészé.
A szobrászok közt jólesően látjuk Kós András 

erőteljes kibontakozását a monumentális egyszerű
ség felé. Kosa Huba Ferenc mesterien aknázza ki a 
nemes márvány finom felületi szépségeit. Kudelász 
Károly szimbolikus szoborművei lélekkel teltek. Kü
lönálló egyéniség Szervátiusz Jenő, a fának és kő
nek egyaránt fölényes tudású mestere, ki túlzásai
ban is mindig eredeti és ötletes.

Meg kell még emlékeznünk a nagymultú erdélyi 
ötvösművészet újéletre hívójáról, Fuhrmann Károly
ról, kinek ötvösművei olyan egyénien meghitt színt 
adtak ennek a kiállításnak. Ezüst tárgyain a honfog
laláskori ősi magyar formák nyertek új fogalma
zást, zománcművein pedig az egykori híres „erdélyi 
zománc“ hagyományai éledtek fel. Művészete orszá
gos viszonylatban is követendő példa lehetne.

BÍRÓ BÉLA

MOHI SÁNDOR: BIVALYOK.
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NEMZETI KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS

A Kassán és Kolozsvárt rendezett kiállítások után 
most újból a fővárosban rendezték meg a Nemzeti 
Képzőművészeti Kiállítást, amely sorban a VII. A 
kiállításra a magyar művészek 1200 festményt és 
szobrot küldtek be. A Tasnádi Nagy András elnökle
tével működő bírálóbizottság a beküldött anyagból 
már kiválogatta a kiállításra kerülő műtárgyakat és 
így 550 magyar festőművész és szobrászművész mu
tatkozik majd be újabb munkájával ezen a kétéven
ként rendezett állami kiállításon.

A kiállítás június i-én nyílik a városligeti Mű
csarnok tizenhat kiállító termében. Ismertetését kö
vetkező számunkban közöljük.

AZ 1943. ÉVI ZRÍNYI-JUTALMAK KIOSZTÁSA
A Vitézi Rend Zrínyi-Csoportjainak központi 

vezetősége ebben az évben is meghirdette az ú. n. 
Zrínyi-jutalmakkal kapcsolatos pályázatot, melyre 
olyan tudományos munkák, regények, színdarabok, 
festészeti és szobrászati munkák, valamint zenemű
vek tarthatnak számot, amelyek a nemzeti eszmé
nyeket hirdetik és szolgálják, elsősorban a magyar 
katonaeszmény férfias ideáljait tartva szem előtt. 
Május Ló 20-án, a Hősök napjának előestéjén ben
sőséges ünnepség keretében történt meg az 1943. évi 
Zrínyi-jutalmak kiosztása. Az ünnepségen megjelent 
dr. Tasnádi Nagy András, a képviselőház és az Or
szágos Irodalmi és Művészeti Tanács elnöke, vitéz 
Vörös János vezérezredes, a honvédvezérkar főnöke, 
több más magasrangú katonatiszttel együtt, vala
mint dr. Hász István tábori püspök, dr. vitéz Haász 
Aladár és vitéz Szakváry Emil miniszteri osztályfő
nökök. Több más katonai és polgári előkelőség és 
szépszámú közönség is résztvett a kiosztás ünnepén, 
a Zrínyi-munkatársak társaságában.

Dr. Tasnádi Nagy András m. kir. titkos tanácsos, 
mint a Zrínyi-csoport állandó bíráló-bizottságának 
elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd a Zrínyi
jutalmak jelentőségét méltató beszédében többek 
között a következőket mondotta:

— Nemcsak a harctéren küzdő hadseregnek, ha
nem az itthoniaknak is felszerelésre van szüksége. 
Csak így lehet helytállani ebben a sorsdöntő küz
delemben. A lelki felkészülésnek eszközei a helyes és 
jó politika, ilyen eszköz a sajtó is, valamint az is
kola, de ilyen eszköz a tudomány, az irodalom és a 
művészet is. Ez a gondolat indította arra a Vitézi 
Rend Zrínyi-Csoportját, hogy pályadíjakat tűzzön 
ki irodalmi és művészeti alkotásokra, amelyek a 
nemzeti és katonai szellemet erősítik és alkalmasak 
arra, hogy a nemzet fiaiba beleoltsák a helytállás 
szellemét. Ha a nagy nemzeteknek szükségük van a 
katonás szellemre, akkor a kis nemzeteknek még fo
kozottabb mértékben van erre szükségük, mert ez 
mindig valójában a nemzeti élet fenntartására és 
szebbétételére irányul. Örömmel állapítom meg, 
hogy az Irodalom és a Képzőművészet egyes ágai

ban szép eredmények mutatkoztak a pályázatban s 
reméljük, hogy a pályadíjak lényeges felemelése len
dületet ad majd az alkotó munkásoknak.

Tasnádi Nagy András azután ismertette a pályá
zat eredményét. E szerint a festmények csoportjában 
Markos Lajos festőművész „Gépkocsioszlop utóvéd
harca a Don mentén“ című olajfestménye nyerte az 
ezerpengős jutalmat. A szobrászati munkákra szánt 
ezerpengős jutalmat megosztva nyerték Turáni Ko
vács Imre szobrászművész gróf Zrínyi Miklóst, a 
hadvezér-költőt ábrázoló kis állószobrával és 
Maugsch Gyula szobrászművész „Ősmagyar“ című 
alkotásával. A regények csoportjában az ezerpengős 
jutalmat gróf Vass Albert nyerte, régebben megjelent 
„Csaba“ című regényével. A színművek csoportjá
ban jutalomra érdemes munka az idén nem volt. A 
tudományos munkák tárgykörében kitűzött ezer
pengős jutalmat Markó Árpád ny. áll. ezredes nyerte 
„Magyarország hadtörténete“ c. munkájával. A 
zeneművekre kitűzött díjat érdemes munka hiányá
ban szintén nem adták ki. Az ekként felszabaduló 
ezer pengő felét dr. vitéz Péterfy Károly őrnagy „A 
kötelező katonai szolgálat népnevelő értéke“ című, 
a Nemzetnevelők Könyvtárában megjelent mun
kája, másik felét Mohácsy Á. Győző festőművész 
„Hunyadit fogadják Vajdahunyadon“ című freskó
kartonja kapta.

A kiosztási ünnepségen vitéz Vörös János vezér- 
ezredes mondott záróbeszédet.

A SVÁJCI MAGYAR KIÁLLÍTÁS ÚJABB 
SIKEREI

Svájc fővárosa, Bern után Neuchátelben, majd a 
német-Svájc legnagyobb és művészileg legfontosabb 
városában, Zürichben mutatták be a modern ma
gyar művészet kiállítását, amely ezeken a helyeken 
éppúgy rendkívüli sikert aratott, mint első svájci 
bemutatkozásán, Bernben. A siker és megbecsülés 
jele nemcsak az az ünnepies keret, amelyben a meg
nyitás lefolyt, nemcsak az a megkülönböztetett figye
lem és fogadtatás, melyben a svájci hivatalos és mű
vészi körök a kiállítást részesítették, a sikert első
sorban mégis a lapok kritikájában mérhetjük le. 
Szolgáljanak bizonyságul és tájékozásul a hozzánk 
eljutott lapokból a következő fontosabb szemelvé
nyek.

A neucháteli kiállítást a városi tanács elnöke, 
Georges Béguin nagvobb beszéddel nyitotta meg. „Az 
looi. év óta, — kezdette beszédét — amidőn Szil
veszter pápa a koronát küldötte Szent Istvánnak, 
az első magyar királynak, egészen mostariig két té
nyező jellemzi a magyar népet: tüzes hazafisága és 
ragaszkodása a múlt hagyományaihoz.“ . . .  „a ma
gyarok oltáraikért éppúgy harcoltak, mint otthonu
kért“. . . . „Ez a kiállítás egy büszke és nemes nem
zet visszfénye, amely ellent tudott állani a keleti ára
datnak.“ — Utána Pierre Godet, az ottani szépmű
vészeti múzeum őre, a kiváló művészeti író méltatta 
a kiállítás anyagát és Magyarország kulturális kül
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detését. „Magyarország — mondotta — a Nyugat 
védőbástyája a Kelet kapujában, s egész története 
folyamán magasan lobogtatja az európai műveltség 
fáklyáját.“

A helyi sajtó nagy elismeréssel írt a kiállításról. 
A Le Neuchátelois c. lap (márc. io) ezeket írja: „A 
magyar kiállítás több mint baráti figyelem; azt is 
bizonyítja, hogy Magyarország magas értékű hozzá
járulással vesz részt az európai műveltség kiépítésé
ben. A művészet terén kevésbbé jártasak is azonnal 
leifedezhetik ebben a 300 képben, a stílusok és 
egyéni temperamentumok mögött a közös, egységes 
ihletet: az ezeréves ország lelkét.“ — A L’Expresse 
c. estilap (márc. 9) így fejezi be hosszú referátumát, 
amelyben különösen Szinyei, Koszta, Szőnyi, Aba- 
Novák, Bernáth művészetével foglalkozik behatóan 
és a legnagyobb elismerés hangján: „A neucháteliek 
hálásak lehetnek magyar barátainknak a magas mű
vészi értékű művek csodálatraméltó bemutatásáért.“ 
A Feuille d’avis de Neuchatel (márc. 8) viszont Csók 
István művészetének szentel csaknem egy teljes ha
sábot, s így végzi a kiállítás méltatását: „Bizonyos, 
hogy egyetlen látogatás nem elég, s még többször 
visszatérünk a szép kiállításra, amely nagy tanulsá
gokkal szolgál nekünk és különösen művészeinknek. 
A szó teljes értelmében nagy esemény ez Neuchatel 
számára.“

Neuchátelből Zürichbe vitték át a kiállítást, ahol 
részben megújított anyaggal a Kunstbaus helyiségei
ben április 2-án nyílt meg és a hó végéig maradt 
nyitva. Itt is meleg fogadtatásra talált, ami annál 
figyelemreméltóbb, mert Zürich Svájc egyik leg
élénkebb művészeti centruma. Az egyik legtekinté
lyesebb, s külföldön is jól ismert zürichi napilap, a 
Neue Zürcher Nachrichten (április 27) külön tárca
cikkben foglalkozott a kiállítással. „Egy évvel ez
előtt a románok, most a magyar művészek látogat
tak meg bennünket. Míg azonban amazok erősen 
nyugati befolyás alatt állottak és állanak ma is, a 
magyarok, a messzebbmenő idegen hatásoktól meg
szabadult festészetükkel lepnek meg. A saját orszá
guk beszél itt hozzánk, a saját nemzetük élménye, 
nem pedig egy, az országok fölött álló, elmosódott 
művészi stílus“ — kezdi cikkét a H. Gr. jelzetű 
kritikus. Különösen Rudnay Gyula, Aba-Novák Vil
mos és Molnár C. Pál művészetét elemzi részleteseb
ben. Méltatja az elsőnek lírai hangulatát és kon
centrált képlátását; a másodiknak őserejét, népi áb
rázolásának nagyvonalúságát; Molnárnak a kora
reneszánsszal rokon s mégis egyéni stílusát. Szobrá- 
szatunkban két irányt figyel meg; az egyik a felü
leteket felbontja, a másik összefogja; a művek oly
kor nyersek, rusztikusak, de e mögött is a valóság 
ér nagyon gyakran mély lelkierő rejlik. Az ugyan
csak nagyon elterjedt Neue Züricher Zeitung (ápr. 5) 
szintén tárcacikket közöl a kiállításról. Kiemeli az 
új magyar festészet gazdag képzelőerejét és színes

ségét s megjegyzi, hogy bár beilleszkedik az egyete
mes művészi fejlődésbe, a magyar föld és a magyar 
lélek természetes kifejezésére törekszik; megnyilat
kozása őszinte, feladatának a nemzet eszményeinek 
művészi kialakítását tekinti. A Die Weltwoche (ápr. 
21) azzal kezdi ismertetését, hogy „a kiállítás nem
csak a magyar művészet magas színvonalával lep 
meg, hanem azzal is, hogy legkevésbbé sem másolja 
a divatos francia festőket.“ Újabb művészetünket 
elemezve, találóan állapítja meg, hogy nem nyúl ki
agyalt eszközökhöz, hanem ösztönösen, látási élmé
nyéből merít. A magyar festők nem előre kigondolt 
elméleteket követnek, nem görcsösen keresettek, ha
nem őszinték, s tiszta festőiségre törekszenek. Az 
első világháború és a rákövetkező tragikus korszak 
nemzedékét — mondja — drámai erő és mélyre 
hangolt színskála, valamint a sötét és világos tónusok 
erős ellentéte jellemezte; az ifjabbak színben oldot
tabbak, újabb, egyéni színproblémák lehetőségeit ke
resik. A Zürichersee Zeitung (ápr.^2), miután szintén 
utal rá, hogy a tavaly bemutatott román művészettel 
ellentétben a magyar mélyebben gyökerezik a hazai 
talajban, valóban nemzeti művészet: modern szob- 
rászatunknak szentel nagvobb figyelmet. ,,A magyar 
szobrászok művei — írja — a festőkénél nem egy 
vonatkozásban még őserejűbbek. Szellemüket éppúgy 
nem a Nyugat határozza meg, ha tisztán formai te
kintetben idegen nyomok ki is mutathatók. A magyar 
plasztika talajereje és egyéni életérzése megragadja a 
szemlélőt. Ezeknek, a nagyrészt közvetlen dinami
kától fűtött szobroknak stílusbeli fesztávolsága igen 
nagy s a realisztikus felületkezeléstől a nagyvonalú, 
teltplasztikai kerekségig terjed.“ Részletes beszámo
lót ad a Tages-Anzeiger is (ápr. 6). Főként a fes
tőkkel foglalkozik; méltatja színkezelésük lendüle
tét, az ecsetvezetés könnyedségét, amely azonban 
sohasem válik öncéllá, hanem az ábrázolás szolgála
tába áll. Rámutat Koszta és Rudnay művészetének 
romantikus elemeire, Iványi-Grünwald levegős at
moszféra-festésére, Vaszary színeinek tüzére, Aba- 
Novák kezének rendkívüli ügyességére és népies je
leneteinek plasztikus előadására, Szőnyi hatásos kép- 
szerkesztésére, Molnár C. Pál kapcsolatára az újabb 
olasz művészettel. Kiemeli Csóknak Ravasz László
ról festett arcképét, s érdekesen figyeli meg Rippl- 
Rónai művein a pointilizmus és a müncheni Jugend- 
stílus visszhangját. Dicséri akvarellistáink „mesteri 
lapjait“, szobrászaink „formai biztonságát, fegyel
mezett stílusakaratát és kifejező erejét.“

A kiállítás még hátralevő két állomása Genf és 
Basel. Annakidején az ottani sajtókritikákról is be 
fogunk számolni a Szépművészet olvasóinak.

ÚJ SZOBROK A SZÉKELYFÖLDÖN

A keleti országrészek amúgvis kevésszámú emlék
szobrát a román megszállás két évtizede nagyon meg
ritkította, olyannyira, hogy ezek a városok úgyszól-
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van művészi értékű szobordísz nélkül maradtak. 
A kultuszminisztérium, hogy az érdekelt városokban 
a Székelyföldi Művészeti Évnek maradandó művészi 
emlékei is maradjanak, felajánlotta, hogy amennyi
ben ezek a városok 1944-ben valamelyik közterüket 
művészi értékű szoborral díszítik, e szobrok költsé
geinek felét a minisztérium magára vállalja. Az 
érdekelt városok örömmel fogadták el a fel
ajánlott segítséget s már ki is alakultak a ter
vek, hogy melyik városban milyen szobrot fog
nak felállítani. Marosvásárhely a két Bólyay, 
Csíkszereda Csaba királyfi szobrát készítteti el, Szé
kelyudvarhely városa pedig „A székely“ szobrát ál
líttatja fel. A kultuszminisztérium mindhárom szo
borhoz 15.000—15.000 pengővel járul hozzá. Mind
három szoborra meghívott művészek számára zárt
körű pályázatot írnak ki, a pályázaton résztvevő 
művészek valamennyien résztvételi díjban részesül
nek. A Művészeti Évben szintén résztvevő Sepsiszent- 
györgy városában a székely nemzeti hősnek, az 
ágyúöntő Gábor Áronnak szobrát állítják fel. En
nek a szobornak a terve már régebben felmerült s 
most a kultuszminisztérium hozzájárulása teszi lehe
tővé, hogy a mű felállítása elől az utolsó anyagi ne
hézség is elháruljon és így a felállításra sor kerüljön. 
A kultuszminisztérium már évek óta támogatja 
anyagilag a vidéki városokat, hogy azok művészi 
szobrok felállításával városukat szépíthessék. Az 
akcióhoz bekapcsolódott csonkaországi városok egész 
sorához most már négy székelyföldi város is csatla
kozik.

ÚJ SZOBROK PÉCSETT

Pécs város a kultuszminisztérium támogatásával 
több szobrászművet létesít. A leánygimnázium 
előtti parksávra állítják fel Pátzay Pál duna- 
almási mészkőből készült Nővérek c. alkotását. 
A kultuszminisztériummal közös költségen ren 
delte meg a város Janus Pannonius nagyméretű szob
rát N. Kovács Mária szobrászművésztől. Surányi 
Miklós író, valamint Erdélyi János és Lákóczy Mi
hály szobrainak fél költségét viseli 1944-ben a kul
tuszkormány- Erdélyi János a XVIII. században ki
lencszer egymásután megválasztott vezetője volt 
Pécsnek, Lákóczy Mihály pedig első polgármestere. 
Az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács javasla
tára a Mecsekre Zsolnay-féle színes pirogránit anyag
ból táncoló csoport szobra kerül. A motorosok védő
szentje, Szent Kristóf a Mátyás-, Flórián- és a Ka
posvári utcák találkozásánál kapna szobrot, esetleg 
más sportszobor kerülne oda. A pálos templom előtti 
téren a kormányhatóság szerint a rend nagy alakjá
nak, Fráter Györgynek kellene szobrot felállítani. 
Végül javasolja a kultuszkormány, hogy a város 
Szent Mór püspöknek, Alsáni Bálint bíborosnak, 
Klimó György püspöknek, Özsélmek, a pálos rend

alapítójának, Péter királynak, mint a dóm alapító
jának, Nagy Lajosnak, mint a pécsi egyetem alapí
tójának, Mátyás királynak, végül a Pécsért rajongó 
Evlia Cselebi török utazónak és történetírónak állít
son szobrot a város. A szobrok költségeinek felét a 
kultuszkormány elvállalta.

K Ö N Y V S Z E M L E

VOIT PÁL: Régi magyar otthonok. A Magyar 
Könyvbarátok számára kiadja a Kir. Magy. Egye
temi Nyomda. Budapest, é. n. (1943.) 8-r. 319 1., 
}z6 képpel a szövegben. Félvászonkötés.

Voit Pál szép kötete, mint a Magyar Könyvbará
tok Szövetségének karácsonyi tagilletménye még a 
múlt év végén jelent meg, s magasan kiemelkedik a 
tavalyi karácsonyi könyvpiacnak, számra szokatla
nul nagy, de értékre nagyonis egyenetlen művészeti 
kiadványaiból. A fiatal író, az Iparművészeti Mú
zeumnak kiváló őre, tökéletes felkészültséggel és ala
pos kutató munkával elsőnek dolgozta fel a régi 
magyar otthonok művészettörténetét. Valóban út
törő és hézagpótló munkát végzett és sokoldalú 
anyagot ölelt fel, hiszen az otthon fogalma éppúgy 
érinti az építészetet, mint a művészet többi ágát, 
a díszítő szobrászattól és festészettől a kisebb-na- 
gyobb berendezési tárgyak művészi iparáig. A szerző 
rendkívüli tudására vall, hogy otthonos mindé tág 
területeken, hogy tárgyán tökéletesen uralkodik. Ki
váló tehetségre mutat biztos kritikai és stílusérzéke 
és az anyagnak eredeti szempontok szerint való, 
módszeres felépítése. S hivatott írót árul el előadása, 
amelyet éppúgy megért és élvezhet a laikus, mint 
amilyen kifogástalan és színvonalas a szakszerűség 
szempontjából. Szóval az író és műve mindenkép 
dicséretre és a legnagyobb elismerésre méltó.

Az első fejezet nagyon helyesen az otthonművé
szet egyetemes történetének rövid összefoglalását 
adja, ami mértékül és egybevetésül szolgál a hazai 
emlékekre vonatkozólag, alapot nyújt a honi voná
sok megkülönböztetésére. A magyar anyagot szelle
mesen, eredeti felfogással akként csoportosítja a 
szerző, hogy a történeti és művészettörténeti kor
szakok feloszlását csak nagyjából követi, e helyett 
a magyarság életformájának, lakóhelyalakjának jel
legéhez alkalmazkodik s ezek szerint osztja be a fe
jezeteket. A találóan megfogalmazott fejezetcímek 
rávilágítanak a feldolgozás módjára, a szerző egész 
felfogására: A magyar otthon ősi formái. — A ki
rályi és szerzetesi otthonok. — A gótikus várak és 
polgárházak. — Reneszánsz művészet a palota és 
várkastély falai között. — A magyar udvarházi 
pompa. — A bárok és rokokó kastély-intérieurök. — 
A klasszicizmus stílushullámai a kúriától a lakásig. 
— Új otthoneszmény, a családi villa. Ebben a be
osztásban szerencsésen és újszerűén egyesülnek a tör
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téneti, művészettörténeti és a társadalomtudományi 
vezetőszempontok.

Voit rengeteg, részben eddig ismeretlen emléket 
kutatott fel, s illesztett össze a magyar életforma 
egységes képébe. Megkapó ez a kép, nemcsak gaz
dagságánál és színes változatosságánál, hanem ma
gyaros jellegénél, a régi magyar életet, ízlést, leve
gőt lehelő hangulatánál fogva is, amelyet a szerző 
éppoly pozitív, a valóságnak megfelelő, mint szug- 
gesztív módon tud éreztetni. Az emlékanyag ismer
tetését az írott források bőséges kiaknázásával egé
szíti ki s támasztja alá formai ismeretét. Nem egy
szerű formatörténetet ad, hanem kor- és ízléstörté
netet is. A magyar multat, elődeink, őseink életét 
eleveníti meg, oly módon, amire a művészettörténet 
nélkül a legkonkrétebb oknyomozó történet vagy a 
legszétágazóbb művelődéstörténet sem képes. Min
denki tanulhat és okulhat belőle: a szakember és a 
nagyközönség, az új utakat a magyarság hiteles nyo
main kereső művész, a modern iparművész és lak- 
berendező, a magyarság sajátos életformáit nyomozó 
szociológus.

A kötet mellőzi a kispolgári és a népi otthonbe
rendezést, ami külön tárgyalást, s kivált a népi 
anyag külön, nagyszabású feldolgozást igényel. Erre 
a feladatra a néprajztudomány művelői hivatottak, 
s nemcsak ennek az anyagnak minél teljesebb szám
bavétele és összefoglalása, hanem otthonművészetünk 
jövő fejlődése szempontjából is kívánatos, hogy mi
előbb megtörténjék.

Oly kitűnő kutatónál, mint amilyennek Voit Pált 
korábbi publikációiból is ismerjük, talán felesleges 
kiemelni a jegyzetek és a bibliográfia mintaszerű 
összeállítását. A páratlanul gazdag képanyagért a 
szerzőn kívül dicséret illeti az áldozatkész kiadót 
és az ízléséhez, tipográfiai híréhez ezúttal is méltó 
munkát végzett Egyetemi Nyomdát. Ilyen munká
nál a kép nem kevésbbé fontos a szövegnél. Jófor
mán minden oldalon találunk képet, némelyiken 
kettőt is, olyan kivitelben, ami a mai anyag-viszo
nyok között ritkaság. G. T .

REJŐD TIBORC: Bevezetés a műélvezetbe. Ko
lozsvár, 1944. Kis 8-r. VII +  344 1., XIV. műmell. 
(Korszerű Könyvtár kiadása.)

„Művészetek Kézikönyve“ címen ötkötetes soro
zatot ad ki a Korszerű Könyvtár. Célja „gyakorlati 
alapon bizalmas viszonyt teremteni az emberi lélek 
és a között, amit a festészetben, szobrászatban, épí
tészetben, zenében és színházban művészetnek ne
vezhetünk“, mint felvinczi Takáts Zoltán a soro
zathoz írt előszavában mondja.

Első kötetként Rejőd Tiborc kolozsvári teológiai 
tanárnak „Bevezetés a műélvezetbe“ c. könyve je
lent meg. A szerző a művészeti írónál nem tartja 
elégségesnek az általános esztétikai méltatást, ha
nem a művész eszméjéig való lélektani behatolás, 
vagyis a szemlélt műtárgynak visszafelé való újjá-

alkotása szükségességét hangsúlyozza, mert csak úgy 
lehet igazán közvetítő a művész és a műélvező kö
zött. Ennek a lélektani módszernek alkalmazásával 
magyarázza a Madonna-képek fejlődését, a kata
kombák korától a renaissance alkonyáig. Azután 
három fejezetben elméletileg kifejti a módszerét 
rendkívül finom és világos elemzéssel. Majd két 
olasz város — Velence és Firenze — példáján ki
mutatja a genius loci, a történelem művészi eszmé
ket termelő és művészi termékenységet szülő erejét. 
A részletesebben magyarázott műtárgyak képét a 
szöveg közé iktatja, amivel a nem közönséges elmé
lyedést igénylő fejtegetéseket könnyebben érthetőkké 
teszi.

Egyébként a könyv előnyösen különbözik még 
elméleti fejtegetéseiben a tisztán bölcseleti esztéti
káktól, mert írója valódi művész és :zinte intuitív 
egyszerűséggel vetíti elénk a művészi szép fogalmát, 
a műalkotás és a műélvezet lélektani folyamatát. 
Úgy a művészi tehetséggel megoldott, mint a művé
szetek megértésére és átélésére törekvő a legnagyobb 
haszonnal és gyönyörködéssel olvashatja. A szöve
get jól kiválasztott és jól sikerült illusztrációk kísé
rik, ami a kis kötet használhatóságát és tanulságait 
növeli. DR. LEPOLD ANTAL

JAN LAUTS: Ghirlandaio. Wien, 1943. Schroll. 
8°, 58 1., i i  j tábla.

Anton Schroll művészbiográfiáinak egész soro
zata foglalkozik a XV. század olasz mestereivel. 
Legújabb kiadványát a firenzei Quattrocento egyik 
legkiválóbb festőjének, Domenico Ghirlandaionak 
szenteli. A szövegrészben a szerző ismerteti az előz
ményeket, az úttörő firenzei művészeket, kiknek 
szellemi és technikai vívmányait Ghirlandaio ma
gáévá teszi, igazi jelentősége ezek továbbfejlesz
tésében van. Ezt a tanulságot vonhatjuk le a kö
tetben felsorolt és kitűnő illusztrációkban közölt 
műveiből, a toscanai templomokat és kolostorokat 
díszítő freskóiból. A szent legendákat epikus bő
beszédűséggel meséli el. A helyszín a korabeli Fi
renze, az előkelők palotái, a polgárok szobái. 
A szentekben és kíséretükben gyakran polgártársait 
örökíti meg s miként a közölt részletfelvételeken 
láthatjuk, freskóin mindmegannyi arckép, az utó
kor számára is felismerhető remek firenzei jellem
kép sorakozik egymásmellé. Ghirlandaio részlete
sen ismertetett művei közt a szerző a freskók mel
lett megemlékezik a nagyszámban fennmaradt val
lásos tárgyú táblaképekről és az arcképekről is. 
A szövegrészhez tudományos kiegészítésként kép
magyarázat csatlakozik, az egyes művek keletkezé
sére, méreteire, tartalmára vonatkozó pontos ada
tokkal. Rövid irodalmi utalás zárja le a kötetet, 
megemlíti a Ghirlandaióra vonatkozó nem éppen 
nagyszámú forrásmunkák legfontosabbjait. A gazdag 
képanyag Ghirlandaio műveinek csaknem teljes gyűj
teménye.
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KARL JALSOVICZKY: GÉZA MÉSZÖLY. 
Géza Mészöly, einer der bedeutendsten ungarischen 
Landschaftsmaler, — geboren vor knapp ioo Jah
ren, am 18. V. — kann vermöge seiner unmittelba
ren Naturbetrachtung und das meisterliche Festhal
ten frischer Eindrücke als ein Vorläufer des einhei
mischen Impressionismus gelten. Die während seiner 
Wiener Studienjahre gezeichneten Illustrationen zu 
Lenaus Schilfliedern verraten bereits, wie tief sein 
Naturempfinden in der idyllischen ungarischen 
Landschaft wurzelte. Er wandte sich bald von der 
braunen Tönung der Wiener Schule ab und fand in 
der lichten Farbgebung der Schulen von München 
und Karlsruhe, sowie in der zeitgenössischen franzö
sischen Malerei eine seiner Persönlichkeit angemes
sene Richtung. Er blieb jedoch seiner Fleimat und 
seinem Ungartum treu und malte in der grossen 
ungarischen Tiefebene und insbesondere am Ufer 
des Balaton (Plattensee), der ihn durch seine Uner- 
schöpflichkeit an malerischen Stimmungen anzog, 
seine bedeutendsten Werke.

ZOLTÁN NAGY: FRATER JOANNES UND 
GEORGIUS LAPICIDA. Beiträge zur Geschichte 
der ungarischen Architektur aus der Zeit Matthias’ 
Corvinus. — Die bisherige Auffassung über die unga
rische Kunst zur Zeit des Königs Matthias wurde 
"von den neueren kunstgeschichthchen Forschungen 
in mancher Hinsicht umgewertet. Demnach erwies 
es sich, dass die ersten Wellen der Renaissance be
reits vor Matthias Ungarn erreicht hatten, während 
gleichzeitig auch die Gotik weiterhin ihren Platz 
behauptete. Neben den Herrschern, Kirchenfirsten, 
und Magnaten nahmen besonders die Mönchsorden 
regen Anteil an der zu Ende des 15. Jahrhunderts 
einsetzenden fieberhaften Bautätigkeit, vor allem 
die Steinmetzschule des sog. Observantenzweiges der 
Franziskaner, an deren Spitze Frater Joannes stand. 
Neben ihm hatte auch der weltliche Meister Geor
gius Lapicida von Kolozsvár (Klausenburg) eine 
führende Rolle inne. Nach eingehender Besprechung 
der auf die beiden Meister bezüglichen unkundli- 
chen Daten, bespricht der Verfasser alle Baudenk
mäler, die mit ihrem Wirken in Zusammenhang 
stehen und weist nach, dass König Matthias und der 
siebenbürgische Woiwode Stephan Báthory die

CARLO JALSOVICZKY: GÉZA MÉSZÖLY. 
Per il suo intimo senso della natura e per la mae- 
stria con cui seppe afferrare le fresche impressioni, 
Géza Mészöly, — di cui quest’anno ricorre il primo 
centennario della nascita — viee considerato uno dei 
piu eminenti paesisti ungheresi. Giä durante i suoi 
studi a Vienna si manifesto il profondo amore ehe 
portava all’idillico paesaggio ungherese. Si c allon- 
tanato ben presto dalle brune tinte della scuola 
Viennese e trovö nei piü limpidi colori déllé scuole 
di Monaco e di Karlsruhe, nonché nella contempo
ranea pittura francese una tendenza piu affine alia 
sua personalitä. Rimase perö sempre fedele alia sua 
patria e dipinse le sue piü importanti opere nella 
grande pianura ungherese e sopratutto suile rive dei 
lago Balaton, la cui inesauribile ricchezza pitto- 
resca esercitö su lui un fascino speciale.

ZOLTÁN NAGY: FRATE GIOVANNI E 
GIORGIO LAPICIDA. Contributi alia storia 
delBarchitettura ungherese nei tempi di Mattia Cor
vino. — I. Le piu recenti ricerche hanno modificato 
in molti riguardi l’opinione sull’arte dell’éra del Re 
Mattia. Si é cioé verificato ehe l’irradiazione del 
Rinascimento giunse al nostro paese ben prima del 
regno di Mattia, mentre lo stile gotico continuo an
cora a mantenersi. Öltre ai sovrani, ai vescovi ed ai 
magnati furono gli ordini monastici ed in modo 
particolare i francescani quellt ehe parteciparono 
piu attivamente al fervente lavoro di costruzione 
ehe prese inizio verso la fine dei Quattrocento. In 
generale 1’architettura civile accolse le nuove forme 
del rinascimento, mentre quella sacra continuo il 
gotico tradizionale, familiare sopratutto nell’ordine 
popolare dei frati Osservanti. Quest’ultimi forma- 
rono una attivissima bottega di architetti e di scal- 
pellini, una vera scuola in senso stilistico, caratteriz- 
zata da massicce costruziom e da comuni formule 
geometriche, di stampo dei tardo gotico. A capo di 
questa scuola troviamo il frate Giovanni e appar- 
tiene alio stesso indirizzo il lapicida maestro Gior
gio, secolare, oriundo di Kolozsvár, citta principale 
della Transilvania. Dopo aver pubblicato i dati con
cernenti i due maestri, 1’Autore annovera i monu
menti ehe potrebbero stare in relazioni alia loro atti-
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höchsten Bauherren der Observanten waren. Der 
Ausgangspunkt der Schule war vermutlich Buda, 
wo jedoch die Baudenkmäler nicht erhalten geblie
ben sind. Es ist aber gewiss, dass Frater Joannes 
und Georgius Lapicida am Bau der Sommer-Resi
denz Königs Matthias in Visegrád teilgenommen 
haben.

DR. GÉZA DÉCSEI: DAS NEUE FRESKO DER 
KATHEDRALE VON VÁC. Der Vácer Bischof 
Exz. Dr. Joseph Pétery setzte es sich zur Aufgabe, 
das Innere seiner im 18. Jahrhundert erbauten 
Kathedrale zu verschönern. Das im Einvernehmen 
mit dem Landesausschuss für Denkmalschutz an
gekündigte Preisausschreiben enthielt die Bedingung, 
dass das oberhalb des jüngst restaurierten Maul- 
bertsch-Freskos in der Halbkuppel hinter dem 
Hochaltar geplante Wandgemälde, ohne den Barock
stil nachzuahmen oder das ältere Meisterwerk zu 
übertönen, sich in die Gesamtwirkung harmonisch 
einfügen solle. Der erste Preis wurde Béla Kontuly 
zugesprochen, der seither bereits den Auftrag zur 
Ausführung seines, den Anforderungen in hohem 
Masse entsprechenden Entwurfes erhielt. Auch im 
weiteren kann das Preisausschreiben als ergebnis
reich bezeichnet werden, denn die Entwürfe von 
Stephan Takács (II. Preis), Desider Pécsi Pilch (III. 
Preis), sowie Alexander Nagy, Gabriel Döbrentei, 
Heinrich Heintz, Ernst Jeges, Johann Kampis und 
Géza Szegedi Molnár, die lobende Anerkennung er
hielten, weisen bedeutende künstlerische Qualitäten 
auf.

vita. I principali protettori e mecenati della bottega 
dei frati Osservanti furono il Re Mattia ed il voi- 
voda transsilvano Stefano Báthory. La scuola di- 
partiva probobilmente da Buda, dove perö non c’é 
rimasto nessuno dei suoi lavori. É certo invece ehe 
Fra Giovanni e Giorgio Lapicida presero parte alia 
costruzione del palazzo estivo di Mattia a Visegrád, 
dove collaborarono nella decorazione rinascimentale 
degli scultori fiorentini.

DOTT. GÉZA DÉCSEI: IL NUOVO AF- 
FRESCO DELLA CATTEDRALE Dl VAC. Il 
nuovo vescovo di Vác, l’Ecc. Mons. Dott. Giuseppe 
Pétery band! un concorso per un affresco da ese- 
guirsi nella conca dell’abside della cattedrale, eretta 
nel sec. XVIII. Dato che tanto il muro sopra i’altare 
maggiore, quanto la cupola centrale conticne 
alfreschi dei famoso pittore barocco Maulbertsch, il 
testo del concorso prescrisse ^he il nuovo affresco 
deve in generale tenersi al barocco, tenza imitare 
perö, anzi Farmonia dev’essere raggiunta con una 
nuova sensibilitä. Il concorso ebbe un brillante esito. 
Vi parteciperono ben 20 artisti. Il primo premio 
é stato aggiudicato all’unanimitä al progetto di Béla 
Kontuly, giä pensionato dell’Accademia Ungherese 
di Roma. Il secondo premio toccö a Stefano Takács, 
il terzo a Desiderio Pécsi Pilck, mentre altri 6 con- 
correnti ottennero una menzione e lode.

M A G Y A R
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A VII. N E M Z E T I  K É P Z Ő M Ű V É S Z E T I
K I Á L L Í T Á S

A  VII. Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás 
június hó elsején nyílott meg, bensőséges, egy
szerű, de mégis ünnepi hangulatban. Ezek a ki
állítások minden évben ünnepi napokat jelen
tenek művészetünk naptárán, mert ilyenkor leg
különbözőbb felfogású mestereink, öregek és 
fiatalok egyszerre mutatják meg tudásukat, 
alkotó képességük legjava termését hordják 
egybe a Műcsarnok nagymultú falai között. Fes
tők, szobrászok, grafikusok nagy számmal vo
nulnak föl, hogy tanúságot tegyenek a ma
gyar művészi szellem erejéről, versenyképes
ségéről, hogy találkozzanak a magyar műpár
toló közönséggel és elmélyítsék azt a kapcsola
tot, amelyből művelődésünk e szépséges ága 
táplálkozik, fejlődik, új és új virágzásra frissül. 
Manapság különösen nagy jelentőségű ez a 
vissza-visszatérő kiállítás, mely az egész nem
zethez szól. Ékes színekkel, nemes formákkal 
inti, szólítja nemzetünket, hogy mélyedjen bele 
a művészet csodálatos hatalmába, üdítő és föl
emelő szellemébe, abba a szellembe, mely a föld 
minden népéhez egyformán érthető nyelven 
beszél. A kiteljesedett magyar művészet ma már 
az egész világhoz megtalálta az utat. A trianoni 
csapás után, a külföldi kiállításokon erre a kü
lön megszíneződésű ékes hangra figyelt föl leg
először a bennünket nem, vagy alig és félre
ismerő nagyvilág. Megértették, hogy a nemze
tünknek egyéni szava van, hogy külön, értékes 
síp vagyunk a kultúremberiség gigászi orgoná
jában. A világnak meg kellett értenie, hogy 
azzal a néppel, amelynek festőecsetje, szobrász
vésője ilyet tud alkotni, érdeme szerint kell a 
jövőben számolni.

A nemzeti képzőművészeti kiállításoknak az 
a feladata, hogy idehaza az egész művelt ma
gyarságot újra és újra emlékeztessék arra, hogy 
a művészet nem fényűző játék, hanem kul
túránk egyik éltető ere, sajátos szellemiségünk 
egyik legféltettebb megnyilatkozása. A művé
szet termése úgy csatlakozik a magyar élethez,

mint a virágos kert a kastélyhoz, az udvarház
hoz, az egyszerű falusi hajlékhoz. A művészet 
édesmindnyájunké, az egész magyarságé, a nem
zeté, népé. Hiszen a magyar népnek igazán 
veleszületett hajlama van minden iránt, ami 
szép. A magyar szereti az ékestarka színt szép
séges népi viseletén, cifraszűrén, subáján, búto
rán, tulipános ládáján. A faragó pásztorok ál
maikat vonalakba faragják, a kislányok ara
nyos képecskékbe írják, az asszonyok szőtte
seikbe remekelik, az ősi talajból fakadó tehet
ségek meglepő erejű festményekben fejezik ki. 
Ahol ennyi szépségvágy csírázik és virul, ott a 
művészetnek otthon kell éreznie magát, ott min
denkinek örömmel kell áldoznia a művészet ol
tárán. T a s n á d i  N a g y  András, az Országos Iro
dalmi és Művészeti Tanács lelkes elnöke igazán 
fején találta a szöget, maradandó szót mondott 
ki, amikor mindenkit arra kért a kiállítást meg
nyitó beszédében, hogy igyekezzék mecénás 
lenni, nem a szónak divatos értelmében, ha
nem olyan értelemben, hogy minden magyar 
karolja föl a fiatal tehetségeket. Jól mondta, 
hogy a szegény ember is lehet igazi mecénás, aki 
százpengős rézkarcot vásárol. Igen! így lehet 
művészeti mélykultúrát teremteni, ha minden 
fillért igazi műalkotásra ad ki a műpártoló, mú- 
vészetszerető magyar ember. A jó, művészi réz
karcot, szép kis grafikát vásároló .,kis mecénás“ 
sokkal inkább pártolja a művészetet, mint az a 
járatlan ember, aki cifra keretekbe bujtatott, hi
valkodó giccsekre dobja ki a pénzét rosszhiszemű 
biztatásra. A magyar közönség nagy, széles réte
geit be kell édesgetni művészetünk bűvkörébe, 
nemcsak a fővárosban, de a vidéken is. Amint a 
könyvnapok gyarapítják évről-évre a jó könyv 
táborát, úgy kell szaporodnia a magyar mupar- 
tolóknak minden ilyen kiállítás után. Nemcsak 
a legnagyobb, legtágasabb otthonokban, de a 
kicsiny családi fészkekben is helyet kell adni a 
művészet termésének. Akinek jobban telik, vá
sárolhat nagyobb festményt, szobrot, a kis me-
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RUDNAY GYULA: ERDŐSZÉLE.

cénás vegyen karcot, ceruzarajzot, apró szob
rocskát, egyformán öröme telhetik benne, egy
formán jó helyre áldozza a pénzét, hiszen az 
igazi műalkotás nemzedékről nemzedékre száll, 
a legjobb befektetés.

Nagy örömünk telt benne, hogy ezt a kiállí
tást egész sereg egyszerű, szépet szerető ember 
látogatta. Derék iparosokat, munkásokat, kato
nákat láttunk a termekben, akik szeretettel, ér
deklődéssel nézegették a műtárgyakat, figyelték 
az elhangzó véleményeket, magukénak is érez
ték a magyar mesterek munkáit. A jobb jövő 
záloga ez. Ha valaha, úgy ma kell igyekeznünk 
a nemzeti lélek megerősítése, kiteljesítése érde
kében. Minden művelt magyarnak kötelessége, 
hogy odaálljon a művészetet pártolók sorába. 
A Magyar Géniusznak jövőnk kialakításában 
döntő szava lesz. A svájci magyar kiállítást ér
tékelő külföldi lapok éppen most emelték ki, 
hogy a műtárgyak legfőbb értéke abban rejlik, 
hogy nem kozmopolita hangon beszélnek, ha
nem egy teljesen sajátos lelkiösszetételű nép ér
zéseit, látását, szellemiségét sugározzák, örvend

hetünk, hogy művészeink ezekben a nehéz na
pokban is ernyedetlenül, lelkesen dolgoznak. Az 
idegháború, a napi gond nem tudta kicsorbítani 
a magyar mesterek teremtő erejét, nem szárí
totta ki ihletüket. Ezt fényesen bizonyítják a 
Nemzeti Kiállítás termei, melyekben közel öt
száz kép, szobor, olajfestmény, akvarell, grafika, 
rajz, érem sorakozik föl. A nagyszámú mű
tárgy között igen szép számmal akad nagyvo
nalú, erőteljes alkotás, meleg, meghitt szépségű 
termék, jó, becsületes műhelymunka. Különösen 
nagy sikert arattak a szobrászok, akik ezúttal 
igazán szerencsés művekkel, meglepő frisses
séggel vonultak föl. Nagyon helyeseljük a kiál
lítás rendezőinek azt a törekvését, hogy a mű
tárgyakat nem rangsorolták a termek megszo
kott rendje szerint, hanem az értékes alkotáso
kat szétszórták s így a kisebb termekben is 
örömmel találkoztunk nagyon jó munkákkal.

Az I. teremben domináló helyen áll O h m a n n  
Bélának Kormányzó Úr Öfőméltóságáról min
tázott nemeserejű márványszobra. A művész 
legjava alkotásai közül való.
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A képek sorában R u d n a y  Gyula mélyen ma
gyar művészete állította meg legelőször a szem
lélőt. Az „Erdőszéle“ csudás erejű foltokba 
költi át az egyszerű tájat. Ilyen monumentális 
szűkszavúsággal csak nagy művész tud festeni. 
A zöldek remek skálája ez a lenyűgöző kép, 
mely méltó helyen lesz a Szépművészeti Mú
zeumban. A mester „Varrónő“ című képe is 
megkapó, friss alkotás. P r o h á s z k a  József 
„Pietá“-ján komoly tudás érzik, drámai vo
nalvezetése hatásos. V i d o v s z k y  Béla ezúttal is 
remekelt a „Boltíves szoba“ boszorkányosán 
élethű megfestésével. Másik, ezzel rokontémájú 
képe messze maradt mögötte. U d v a r y  Pál „Ba
rátnők“ című festménye érdekes, puritán színe
zésével vált ki. B u r g h a r d t  Rezső egy nagyon 
levegős, végtelenül egyszerű és mégis beszédes 
tájképével szerepelt itt kellemesen. G a á l Ferenc 
kompozíciója, a „Levétel a keresztről“ nagy
igényű, mozgalmas alkotás, vázlatos jellegében 
is. H a jg a tó  Ferenc itteni és másutt levő képei
vel feltűnően Szőnyi nyomdokaiba lépett. Nem
csak témában, de színeiben is. De komoly munka,

amit nyújtott. Ő s z  N e m e s  György egy kis, 
franciás bronza jó hatást tett. A II. terem
ben G la t z  Oszkár tájképe csillogó színeivel, üde 
levegőjével emelkedett ki. S z á s z  István „Régisé
gek“ elnevezésű csendélete Romek Árpád bű
vészkedésével kél versenyre, de még nem éri el 
példaképét. H e i n t z  Henrik „Hunyadi búcsúja“ 
című képe komoly kompozíciójával tűnik ki. 
I s to k o v i t s  Kálmán a Szent korona elrablását 
festette meg nagyszabású felfogásban, de a kép 
még ki nem érlelt.

A III. teremben O rsós  Ferenc „Dáliá“-ja igen 
üde, színes kép. Itt I s to k o v i t s  Kálmán egy 
különös felfogású, érdekes, nagy festmény
nyel lepett meg. A „Mosónő“ egészen modern, 
bátor alkotás és mégis Borsos Józsefre, meg 
Waldmüllerre emlékeztet, a növényzet gondos, 
rajzos kidolgozásával. Ebben a teremben azon
ban a szobrászok vitték el a pálmát. A n d r á s s y  
K u r ta  János „Tüskéthúzó“-ja elsőrendű kis al
kotás. Emlékeztet Maillolra is, Medgyessyre is, 
de azért mégis Andrássy Kurta-mű. Zárt, nagy 
formák, erő. E ö sze  András „Plántáló“-ja is sze-

GLATZ OSZKÁR : ERDŐBEN.
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BASILIDES BARNA : SZEGÉNY LEGÉNYEK.

rencsés, feltűnő munka. K e r é n y i  Jenő „Korsós 
leány“-a szellemeskedő kedvű, de kissé már 
karrikirozó hajlamú tanulmány. A „Talpátnéző 
leány“ harmonikusabb, igényesebb. D a b ó c z y  
Mihály „Jó pásztor“-a és „Vízhordó leánya“ —- 
érett, magasszínvonalú szobor. S z a m o s i  Soós  
Vilmos Szüle Péterről mintázott bronza római

GAÁL FERENC: LEVÉTEL A KERESZTRŐL.

szenátort juttatott eszünkbe jellegzetes erejével. 
Csúcs Ferenc  szép érmekkel szerepelt.

A IV. teremben M e d g y e s s y  Ferenc „Fonó 
leánya“ kiemelkedő erőt, nagy tudást revelál. A 
halvány rózsaszínnel erezett ruskicai márvány
ból maradandó értékű, megkapó szépségű alakot 
hívott életre a kiváló szobrászművész. E megra
gadó műnek méltó szomszédja volt P á sz to r  Já
nos márványtorzója, mely egy nagy művész lá
tomását fogja tökéletes vonalakba. H o r v a i  Já
nos „Szomjas kaszás“-a is értékes, erős alkotás. 
O b m a n n  Béla egy régies felfogású és mégis ele
venen ható Neptun-figurája illeszkedett bele 
ebbe a jó sorozatba. B o d a  Gábor „Vizsgálódó 
paraszt“ elnevezésű kis figurája jóízű és merész-

BODA GÁBOR: VIZSGÁLÓDÓ PARASZT.

vonaljátékú, kiváló alkotás. M a k k  József egy 
bátor felfogású, egészséges látásra valló női alak
kal keltett figyelmet.

A VI. teremben R ó n a y  Kázmér egy tartalmas, 
érdekes tájképét láttuk. A VII. teremben U g ray  
György mészkőszobra, az „Ősmagyar“ kapott 
meg bennünket. Sokat igérő erő feszül benne. 
T a k á c s  Ödön fából faragott fülesbaglya re- 
mekbekészült alkotás. O r b á n  Gyula spanyol 
utcarészlete is nagy figyelmet keltett itt. Gulácsy 
hatás is érzik benne, de pompás, artisztikus szí
nezése eredeti.

A IX. teremben K u r u c z  Dezső „Kapuban“ 
című olajfestménye volt a legérdekesebb munka. 
Zamatos magyarság, bensőséges naivság és szív- 
hezszóló egyszerűség szólt belőle. Ezen az úton 
járva még nagy értékeket várhatunk ettől a mű-
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vésztől! Márton Piroska „Árva libapásztor“-a 
rokon ezzel a felfogással, de lágyabb, halkabb 
hangszerelésű.

A X. teremben Basilides Barna örvendeztetett 
meg „Szegény legények“ című képével. Pompás 
kis kompozíció. Van benne valami Rudnay 
hatás, de valahogy méginkább emlékeztet a 
perzsa és török miniatűrök felfogására. Magyar 
ízű, behízelgően kedves mű. A „Hazafelé“ is ér
dekes, játékosan friss munka. Falkárpitra kíván
kozik. A XI. teremben Varga Nándor  Lajos 
vízfestménye mestermunka. A faábrázolás re
meke. Csehi Pogány István is feltűnt itt két 
akvarelljével. Nagy Sándor „Székely falu“-ja 
értékes, szűkszavúságában is ékesenszóló vízfest
mény. A X II. teremben néhány szép grafikát, 
ceruzarajzot láttunk. Dudás Jenő tusrajza elmé
lyedő finomságokat rejtett. Egy vitrinből jó 
emlékezetünkbe vésődött Jankó János kis, piro- 
bazalt figurája, a „Zord idő“ . Kedves gondolat 
talált benne jó megtestesítésre. N. Kovács Má
ria Janus Pannoniusa zárt, erőteljes, érdekes 
kompozíció. Női feje friss és elevenen mintázott. 
A XV. teremben Dohroszláv Lajos „Tatai nagy 
templom“ című kitűnő akvarelljét kell kiemel
nünk. Elmélyedő, igazi művészmunka.

Dicsérettel kell megemlékeznünk a kiállítási 
anyag művészies elrendezéséről. A termeket 
nem zsúfolták tele, a képek levegősen szerencsés 
összefüggésekben voltak elrendezve. Ezért a jó 
munkáért Gaál Ferencet, Varga Nándor Lajost 
és Buzi Barnát illeti elismerés munkatársaikkal, 
Csikós Tóth  Andrással, Kássa Gáborral, Major 
Miklóssal és Pölöskey Sándorral együtt.

A V II. Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás 
gazdag, szép anyaga beigazolta, hogy művé
szeink e nehéz időkben is hivatásuk magaslatán 
állanak, kedvvel dolgoznak cs tehetségük javá-

MEDGYESSY FERENC : FONÓ LEÁNY.

val vesznek részt a kultúrfronton vívott, jobb 
magyar jövőt biztosító harcban.

A művelt magyar közönségnek hazafias kö
telessége, hogy szívvel-lélekkel támogassa ezt a 
rendületlenül dolgozó művészgárdát. Bízunk 
benne, hogy ez a Nemzeti Kiállítás is jelenté
kenyen növelni fogja a nagy- és kismecénások tá
borát, a szép iránti szeretetet, hogy megteremti 
azt a tág, meleg atmoszférát, melyben művé
szetünk nem üvegházi virágként, hanem termé
szetes, nagy erővel érlelheti termését, mely a mi 
szellemi tiszta búzánk, nemzeti értékünk.

M Á R 1A Y  Ö D Ö N
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JÁNOS BARÁT ÉS KŐFARAGÓ GYÖRGY
MÁTYÁS KIRÁLY ÉS BÁTHORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDA

ÉPÍTÉSZEI

IVlások is rámutattak már előttünk bizonyos 
összefüggésekre, amelyek egyrészt a nyírbátori 
minorita, egykor obszerváns ferences és az 
ugyancsak nyírbátori, egykor plébánia és családi 
templomul szolgált, ma református (Báthori-) 
templom, valamint a kolozsvári Farkas-utcai 
templom között fennállanak, s amely összefüggé
sek a dési és marosvásárhelyi templomokra is ki
terjednek.’0 Mások viszont a szeged—alsóvárosi 
ferences templom, valamint a jászberényi11 és 
nyírbátori templomok kapcsolataira hívták fel a 
figyelmet. Cs. Sebestyén Károly fel is veti az 
azonos mester lehetőségét a szegedi és nyírbátori 
templomokra vonatkozólag."' A gyöngyösi fe
rences templom orrtagnélküli, háromkarélyos és 
halhólyagos ablakai, valamint a nyirbátori abla
kok közötti rokonságra Lux Géza közlése alap
ján Csemegi József is hivatkozik,™ aki hasonló 
rokonságot ismert fel a gyöngyösi és miskolci 
avasi templom ablakai között.’4 A Báthoriak 
nyirbátori templomairól szóló fönnebb idézett 
doktori értekezésében Baranyai Zoltánná to
vábbi, debreceni és gyulafehérvári összefüggése
ket is említ.

A nyirbátori minorita templomot kenyérmezői 
diadalának (1879) emlékére Báthori István épí
tette az obszervánsoknak. A templom építése, Ka
rácsonyi helytálló feltevése szerint 1480—84 kö
zött nagyjából befejeződött."" A mai református 
templomot ugyancsak a vajda építtette, mégpe
dig azzal a szándékkal, hogy temetkezési helye és 
egyben a család temploma legyen. A templomon 
részben még ma is eredetiben feltalálható, rész
ben pedig megújított feliratok tanúsága szerint 
építése 1484-től 1511-ig tartott, de maga az épü
let valószínűleg — amire a homlokzatán elhelye
zett évszámos Báthori címerből következtethe
tünk — nagyjából már 1488-ban készen állott. 
Az 1511-es évszám hitelességét viszont mégis el 
kell fogadnunk a templom befejezése évéül, amit 
az a körülmény is alátámaszt, hogy az 1493-ban

I I .

elhúnyt István vajdát nem ebben, hanem az ek
kor már évek óta teljesen kész ferences templom
ban temették el, s csak később vitték át tetemét 
családi templomába."0

A dési református templomról szóló tanulmá
nyában Entz Géza rámutatott a kolozsvári Far
kas-utcai, a nyirbátori Báthori- és a dési refor
mátus templomok alaprajzi egyezéseire, nevezete
sen a mindháromban előforduló, a falakból a 
templom belső terébe erősen benyúló, négyszög
höz csatlakozó félhengeres oszlopok alkalmazá
sának azonos rendszerére." Kétségtelen, hogy a 
nyirbátori és kolozsvári templomok tervezője 
egyazon személy. A kolozsvári és a két 
nyirbátori templom közötti szoros összefüggé
seket, amelyek a vezető mesteren kívül a kő
faragókra is vonatkoznak, a késő gótikus, hal
hólyagos és orrtagnélküli ablakkőrácsok is meg
erősítik, s döntő módon támasztják alá a 
Farkas-utcai templom, valamint a Báthori-temp- 
lom nyugati kapui. A két kapu között lényeges 
különbségek vannak, de mindkettő fontos állo
mását jelenti a Kelet-Közép-Európában, neveze
tesen hazánkban, különösen a Tiszántúlon és Er
délyben, valamint Lengyelországban s végül ma
gyar és lengyel hatásra, Moldvában is elterjedt, 
leszeltívű, pálcatagos, későgótikus kaputípus fej
lődésének.58 A kezdetlegesebb nyírbátori, a csúcs
ívesből a vízszintes záródáséi reneszánsz kapu
hoz való átmenet első állomását jelenti. Bizo
nyosra vehetjük, hogy ez a kapu a Báthori- 
címer elhelyezése, tehát 1488 előtt keletke-, 
zett. A kolozsvári viszont már a fejlődési 
sornak egyik — lényegében — végső, ha tá
volról sem utolsó állomása. A reneszánsz 
kaputól a jellegzetes reneszánsz profilok és 
párkányok hiánya különbözteti meg. Számí
tásba kell venni azt is, hogy a két nyirbátori 
templom közül a ferencesen találjuk a gondosab
ban, nagyobb tudással és finomabban megmun
kált részleteket, például az ablakoknál is. Arra
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KOLOZSVÁR.
A FARKAS-UTCAI TEMPLOM NYUGATI KAPUJA.

is következtethetünk tehát, hogy ez a nyírbátori 
kapu már csak gyengébb utánzata a ferenecesek 
ma már nem létező, talán fejlettebb és érettebb, 
gondosabban megmunkált főkapujának. A nyír
bátori kapunak egyébként számos kisugárzását 
találjuk a Nyírségben.

A Báthori-templom északi oldalán — a feren
ces templomok e jellegzetes sajátságához hason
lóan — nincsenek ablakok. Ehhez az oldalhoz 
tehát épület, minden valószínűség szerint a vajda 
kastélya csatlakozott. Ez a gondolat csakis fe
rences építésztől származhatott. A kastélyt 
ugyanúgy helyezte el a templom mellett, ahogyan 
a kolostort szokás a rendi templomoknál.

A mai református templom egyetlen csarnok. 
A templom tornya, ugyancsak a magyar feren
ces templomoknál kialakult rendszerhez hason
lóan, nem a homlokzaton, hanem a szentélynek 
megfelelő rész északi oldalán emelkedik. A temp
lomot gazdag hálózat fedi, amiről a szeged— 
alsóvárosi ferences templommal kapcsolatban 
fogunk beszélni.

A két nyírbátori templom tehát egyformán 
János barát tervei alapján épült, de bizonyosra 
vehetjük azt is, hogy az építésükben Kőfaragó 
György is közreműködött. Valószínűleg ő készít
hette az obszervánsok egykori nyugati kapuját 
és részben ablakait is. Nem lehetetlen azonban, 
hogy a Báthori-templom kapujának és ablakai
nak elkészültekor már sem Fráter Joannes, sem 
ő nem voltak Nyírbátorban, hanem mindketten 
Kolozsvárra mentek. Erre lehet következtetni 
egyrészt a kapunak és az ablakoknak kezdetlege

sebb kivitelezéséből, másrészt abból, hogy a ko
lozsvári templom építése 1487-ben, bár lassú 
ütemmel, de már folyamatban volt. Ebből a 
tényből az is következik, hogy János barát eleinte 
csak igen rövid ideig tartózkodott a városban, 
ahova 1490-ben Mátyás parancslevelével vissza
térve, új lendületet adott az építésnek. Időköz
ben minden bizonnyal más ferences építkezése
ket is ellenőrzött és útmutatásokkal látott el. 
Erre az időre esik a nagyváradi, sajnos teljesen 
elpusztult templom építése is. Egészen bizonyos, 
hogy visszatért Visegrádra is, ahol szintén hosz- 
szúra nyúltak az építkezések s szükség lehetett 
jelenlétére. E föltevésünket leginkább az tá
masztja alá, hogy a király itt állította ki neve
zetes parancslevelét.

A kolozsvári templom és kolostor építése 3—4 
év alatt anyira előrehaladhatott, hogy János ba
rát jelenléte már nem volt feltétlenül szükséges. 
Az építés vezetését ekk»*r Kőfaragó György 
vette át, János barát pedig Szegedre ment, ahol 
újra nagyszabású feladat megoldása várt reá. A 
ferencesek mariánus ága már a XIV . század ele
jén letelepedett Szegeden, ahol kolostort és 
templomot épített magának, amely azonban nem 
azonos az alsóvárosival, hanem az a mai bel
városban, az egykor Palánknak nevezett város
részben állott, miként azt a szegedi műemlékek 
kiváló kutatója, Cs. Sebestyén Károly megálla
pította."'1 Karácsonyi János, valamint az ő ku
tatásaiból tudjuk, hogy a Havi Boldogasszony
templom az egykori Szent Péter-templomnak az
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obszerváns ferencesek által 1494 után végrehaj
tott kibővítéséből keletkezett. Kolostora ugyan
ebben az időben épült. A kolostor és templom 
1713-ban készült műszaki felvétele'10 tájékoztat 
a kolostor eredeti állapotáról is. Jól szemlélteti 
ez a felvétel a kolostor egyes részeinek faszerke
zetét. A kolozsvári Farkas-utcai templom kolos
torának első építésénél, valamint a gyöngyösinél 
is hasonló, részleges faszerkezettel kell számol
nunk.

Döntő módon bizonyítja állításunkat a szegedi 
templom hajójának és a nyirbátori református 
templomnak boltozati ál-bordás, késő gótikus 
szerkezete. Mindkét esetben tulajdonképen 
donga-boltozattal van dolgunk, amelyre Szegeden 
is, N yírbátorban is égetett agyagból való álbor
dázatot erősítettek. Ennek a két bordázatnak a 
szerkezete anyira egyezik, hogy az azonos ter
vező mestert nemcsak feltételezhetjük, hanem 
egész bizonyosra is vehetjük.

SZEGED. A FERENCESEK TEMPLOMA ÉS KOLOSTORA 1713-BAN.

A szegedi, ma már többnyire elpusztult, de 
multszázadi s a szegedi múzeumban meglévő mű
szaki felvételek alapján pontosan ismert abla
kok mérművei, valamint a kolozsvári, nyirbátori, 
gyöngyösi, miskolci ablakok mérműveinek azo
nosságára, illetőleg rokonságára, korábbi fel
ismerésekre is hivatkozva, már fönnebb rám utat
tunk. Beigazolódott, hogy a nyirbátori Bátnori- 
templom tervezője is csak János barát lehetett. 
Fia pedig ez így van, akkor a szeged—alsóvárosi, 
egykor Szent Péter tiszteletére épült kisméretű 
középkori templomnak a mostani, méreteiben is 
nagyszabású ferences templommá való átépítés 
mesterében is János barátot kell felismernünk.

A gyöngyösi ferences-templom építéstörténe
tének harmadik korszaka a XV. század utolsó 
negyedére és a X VI. század első éveire esik. Eb
ben az építési korszakban is két kisebb fázist 
különböztethetünk meg. A második, amely 
bennünket közelebbről érdekel, a XV— XVI. 
század fordulójára korlátozódik. A templom 
többször hivatkozott késő-gótikus, halhólyagos 
és orrtagnélküli ablakai az T500 körüli évek
ből valók, vagyis abból az időből, amikor a 
Báthori-család valamelyik tagja, a XV. század
végi tűzvész után01 megűjíttatta a templomot. 
Pázmány Péternek és a gyöngyösi rendház His
toria Domusának02 azon adatát, hogy a kolostort
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KOLOZSVÁR. FALI OSZLOP DÍSZE A FARKAS-UTCAI 
TEMPLOMBAN.

és a templomot Báthoriak alapították, valóban 
kétkedéssel kell fogadni, miként azt Csemegi is 
teszi. A Báthoriak közreműködéséhez azonban 
nem férhet kétség, csupán nem alapítására, ha
nem újraalapítására és újjáépítésére kell gondol
nunk. A templom hajójának ez időben készült 
boltozatát a bárok korban újjal pótolták. Ebből 
tehát semmi következtetést nem vonhatunk le. 
Az építkezés egyébként sem lehetett túlságosan 
nagyszabású. Nem lehetetlen, hogy a renoválási 
munkálatokat nem is János barát, hanem Kő
faragó György irányította. Hogy a renoválásnál 
világiak is dolgoztak, azt a templom padlásán, 
az egykori boltozat egyik bordaindító köven 
talált kőfaragó jel is bizonyítja. Ez beleillik ama 
kőfaragójelek rendszerébe, amelyeket a XV. sza
zadból Kolozsvártt ismerünk.

A maro'svásárhelyi templommal kapcsolatban 
sem közömbös, hogy Báthori István 1492-ben 
erődítményeiket építtetett a templom körül. Igen 
valószínű, hogy ekkor épült a szentély észak
keleti oldalán álló későgótikus kápolna is. Maga 
e templom azonban korábbi. Oromfalának a 
Farkas-utcaira emlékeztető jellegében, amire 
Bíró József is rám utatott,63 azt kell sejtenünk, 
hogy ez esetben Marosvásárhely volt hatással 
Kolozsvárra. Ez a jellegzetes arányú, magasra 
nyúló oromfal-típus egyébként eléggé általános 
a korszak magyar, különösen erdélyi templomai
nál. Szegeden, Jászberényben, Gyöngyösön is fel
ismerhető. Báthori vajda marosvásárhelyi épít
kezéseinél valószínűleg Kőfaragó György mű
ködött közre. E tekintetben azonban még további 
kutatásokra vagyunk utalva.

János barát és Kőfaragó György nagyszabású 
munkásságának főbb állomásai tehát, legalábbis 
amennyire az elpusztultak hiányában ezt ma meg 
tudjuk állapítani, Visegrád, Nyirbátor, N agy
várad (?), Kolozsvár, Szeged és Gyöngyös. A 
ránkmaradt, nagyobb jelentőségű templomok és 
kolostorok építése közben János barát és Kő
faragó György más helyeken is jártak. János 
barát minden bizonnyal megfordult, terve
zett, irányított, s amennyire ideje engedte, dol
gozott is, mindazokon a helyeken, ahol ez- 
időben az obszervánsok egyáltalán építkeztek, 
átalakítottak, vagy bővítettek. Kőfaragó György 
legalább az említett tizenegy obszerváns kolos
tor, illetőleg templom építési munkálatainak volt 
részese. Fráter Joannes és Georgius lapicida te
hát vezető, irányító emberek voltak, s mellettük, 
vezetésük alatt egész építőiskola, széleskörű, s 
nagylétszámú kőfaragóműhely dolgozott. Az is
kola tagjai elsősorban ferences atyák és testvé
rek voltak, de bizonyára szép számmal dolgoz
tak közöttük világiak is.

Ez az ép ítő- és kőfaragóműhely a Salvatoriá- 
nus rendtartomány keretein belül alakult ugyan 
ki, elsősorban a rend számára dolgozott, mégis 
feltételezhető, hogy — legalábbis egyes részlegei 
révén — más, világi feladatok megoldásában is
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közreműködött. A visegrádi M átyás-palota épít
kezéseinél való közreműködését már korábban 
feltételeztük. Néhány tagja —  minden kétséget 
kizáróan — dolgozott a dési, mai református, 
egykor városi plébániatemplom renoválásán és 
bővítésén, illetve részleges átépítésén. Entz Géza 
megállapítása szerint a dési templomban általa 
felismert kolozsvári és nyírbátori rokonságok az 
1516 után történt átalakításból származnak és 
ezeket ő János barát műhelyének tulajdonítja. 
Noha a dési átalakítások nem is érik el János 
barát és Kőfaragó György műhelyének magas 
színvonalát, mégis valószínű, hogy az átalakítá
sokban János barát műhelyének egy-'két Kolozs
várt is dolgozott világi kőfaragó tagja is közre
működött, akik János barát iskolájának szelle
mét közvetítették. E felfogást alátámasztja a dési 
templom egyik déli oldali faloszlopának félhen
gerére faragott, csúcsa felé hegyesedő, csüngő 
gyümölcsökből alakított díszítése is, amely el
helyezésében, felfogásában a kolozsvári temp
lom ugyancsak déli faloszlopának félhengerére 
faragott, levelekből komponált, mezei folyóka
szerű'54 díszítésére emlékeztet. M indkettőn köz-

MAFOSVÁSÁRHELY. A VÁRTEMPLOM SZENTÉLYE.

veden, reneszánszos természetszemlélet figyel
hető meg, noha a kolozsvári stilizáltabb, de rene- 
szánszosan fegyelmezettebb, a dési ellenben már
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nyadi Jánostól alapított, de általa megújított, 
ú. n. Báthori-templomhoz is. Részben ugyancsak 
Báthorival kapcsolatban kell az iskola hatását 
Moldva területén, a ferencesek ottani építkezé
sein, valamint Stefan cel Mare moldvai vajda, 
Mátyás hűbérese építőtevékenységében is nyo
mon követnünk. Ennek a tanulmánynak a kere
tei nem tették lehetővé azt sem, hogy rámutas
sunk azokra az összefüggésekre és különbözősé
gekre, amelyek az obszervánsok és mariánusok, 
továbbá a domonkosok és pálosok korbeli épít
kezései között fennállottak. Ahhoz, hogy kutató 
munkánk teljességre tarthasson számot, még szá
mos más kérdésre és összefüggésre rá kellene mu
tatnunk.

NYÍRBÁTOR. A REF. TEMPLOM SZENTÉLYE.

verisztikusabban hat, jóllehet a gyümölcsök kö
zeit kitöltő díszek még egészen a gótika kellék
tárába tartoznak. A kolozsvári azonban lényege
sen kisebb felületen helyezkedik el, megmintá
zása egyszerűbb, de sokkal finomabb, könnye
debb, a motívum szerkezete világosabb a nagy 
felületen elterülő, szinte szétfolyó dési díszítés
nél, amelynek megmintázása nem annyira elfíno- 
mult, sőt kissé rusztikus jellegű. Azonban ennek 
a mestere is kiváló képességekkel rendelkezett, 
s amit Kolozsvárott, talán mesterétől, Kőfaragó 
Györgytől látott, azt sok lélekkel, szeretettel igye
kezett Désen maga is megcsinálni.

A désihez hasonló mértékben működhetett 
közre János barát, illetőleg György mester műhe
lyének egy kisebb csoportja a miskolci avasi 
templom XVI. századeleji építkezésein, talán 
éppen a Gyöngyösön is dolgozott utóbbi veze
tésével.

János barát iskolájának működése azonban 
nem korlátozódik a felsorolt és tárgyalt emlé
kekre. Ahhoz azonban, hogy János barát és Kő
faragó György, valamint a vezetésük alatt műkö
dött építőiskola és kőfaragóműhely munkássá
gát a lehető teljességig rekonstruálhassuk, s a két 
vezető mester munkásságát is szétválaszthassuk, 
még további kutatásokra van szükség. Elenged
hetetlen előfeltétele a vizsgálódásoknak —  töb
bek között — az is, hogy belemélyedjünk Báthori 
István műpártolásának sokrétű problémájába. 
Éppen Báthorival kapcsolatban kell megemlíteni 
például azt, hogy az iskola szálai elérnek Gyula- 
fehérvárra, a múlt század végén lebontott, H u NYÍRBÁTOR. A REF. TEMPLOM ALAPRAJZA.
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A János baráttal és György kőfaragóval kap
csolatos problémakör középpontjában Hunyadi 
Mátyás és Báthori István építkezései állanak. Ők 
voltak azok, akik az obszervánsok kolostor- és 
templomalapításait erkölcsileg és anyagilag leg
inkább támogatták, s akik János barátot és isko
láját más, elsősorban saját, világi rendeltetésű 
építkezéseikben is foglalkoztatták. Méltán mond
hatjuk tehát, hogy János barát és Kőfaragó 
György az ő építészei voltak.

Az iskola nem tekinthető csupán a ferences 
építészettörténet egyik érdekes és értékes fejezeté
nek. E korszak magyar építészetében minden
képen, fejedelmi, főpapi és polgári vonatkozás
ban is sokkal nagyobb jelentősége van, mint egy
szerű szerzetesi műhelynek. Az iskola eredményei

NYÍRBÁTOR. MINORITA TEMPLOM.

a magyar kései gótika teljes beérését, egyben a 
reneszánsz felé való fokozatos fejlődését, vala
mint a falusi, népi építészetbe való átmenetét je
lentik.

Az iskolában annyira kedvelt hatalmas belső
terű, csarnoktemplom-rendszer már magában- 
véve is a reneszánsz építőgondolkodás felé való 
közeledésnek a jele. A dongaboltozarnak a 
szeged-alsóvárosi és a nyírbátori Báthori- 
templomban való alkalmazása is azt jelenti, 
hogy ezidőben már a reneszánsz építőgondolko-
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das hatása erőteljesen érvényesült a ferences 
építőiskolában. A boltozat lényegében rene
szánsz, a gazdag bordaszerkezet a gótikának 
már csak külsőségét jelenti, igaz ugyan, hogy 
olyan kifinomult eszközökkel és nagyszerű 
arányérzékkel, amilyennel e korszak magyar 
építészetében kevés más helyen találkozunk.

A gótikából a reneszánszba való átmenet szem
pontjából a kor magyar egyházi, különösen fe
rences és domonkos építészetben annyira elter
jedt és kedvelt leszeltívű, pálcatagos, későgótikus 
kapuzatokat is számba kell vennünk. Ezekről a 
kapukról már eltűnt a csúcsív, helyesebben az 
vízszintesen van átszelve. A reneszánsz kapuk
nak, ajtóknak és ablakoknak megfelelően egye
nes záródásúak, jóllehet pálcatagos díszítésük a 
későgótika kelléktárába tartozik.05 Erdélyben, 
de az ország más részeiben is nem egy olyan em
léket ismerünk, amelyeken a későgótikus pálca
tagolással egyidejűleg, a kapu fölött már a rene
szánsz párkány is megjelenik. A kolozsvári Far
kas-utcai kapu angyalos domborművei szintén a 
gótika és a reneszánsz stílusmesgyéjén lebegnek.

Föntebb rám utattunk a gótikus és reneszánsz 
elemeknek a kolozsvári és dési templomok oszlo
painak félhengerére faragott díszítéseken fe l
ismerhető találkozására és egybeolvadására.

A X III. század elején a gótika meghonosításá
ban azért ért el hamar szép eredményeket a fe
rences építészet, mert beleilleszkedett a korábbi 
hazai fejlődésbe. A ferences építészet hazánkban 
kezdettől fogva a nagy, mondhatni népi töm e
gek igényeit, érdekeit és céljait szolgálta. Érthető 
tehát, ha a korszak végén, a XV. század máso
dik felében és a XVI. század elején ismét a fe
rencesek azok, akik utat m utattak a vidéknek, a 
falunak és a népnek kis templomok építésére.00

János barát és iskolája tehát a maga sajátos 
ferences fejlődésmenetében is eljutott egyrészt 
a reneszánsz kapujához, másrészt pedig a népi 
szükséglet és ízlés kielégítéséhez. A reneszánsz 
felé vezető út azonban külső, elsősorban a há
borús körülmények következtében megszakadt 
előtte. Nem következhetett tehát be a magyar

reneszánsz igazi szintézise. A falu építészetében 
azonban egyenes folytatására talált, különösen 
a tiszántúli és erdélyi részeken.
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62 H i s t o r i a  D o m u s  s i v e  C o n v e n t u s  G y ö n g y ö s i e n s i  C o l 

l e c t a  e t  a d o r n a t a  a  F r .  A N D R E A  N A G Y . . .  Gyöngyös. 
A ferencesek könyvtárában. Kézirat. 3. és 10. 1.

83 B Í R Ó ,  i. m. 42. 1.
81 R A P A I C H  R A Y M U N D  szíves szóbeli közlése, 

amiért ezúton is hálás köszönetét mondunk.
85 A kaputípus eredete kétségtelenül Nyugaton, leg

inkább Dél-Németországban keresendő. Magyarországi el
terjedtsége azonban minden más területét felülmúlja. A 
miénkhez hasonló kcdveltségnek örvendett Lengyelország
ban is, ahol különösen Krakóban, néhány kivételesen szép 
példány van belőle. Magyar s részben lengyel hatás alatt 
nagy számban találjuk emlékeit Moldva területén is, de 
már nem annyira a XV., mint inkább a XVI. században.

88 K O R O M É  A Y  G Y Ö R G Y :  K ö z é p k o r i  e r e d e t ű  r e f o r 

m á t u s  t e m p l o m o k  és  t e m p l o m e r ö d ö k .  Klny. a „Magyar Re
formátus Templomok“ c. műből. Budapest, 1942. — L U X  

G É Z A :  K ö z é p k o r i  e r e d e t ű  e v a n g é l i k u s  t e m p l o m o k  és  

t e m p l o m e r ő d ö k .  Klny. a „Magyar Evangélikus templo
mok“ c. műből. Budapest. 1944.
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FESTÉSZET PEST-BUDÁN A XVIII. SZÁZADBAN

A z  1686-i véres és hosszú ostrommal végre 
sikerült a magyar fővárost a közel másfél év
századig tartó török uralom alól felszabadítani, 
de az a füstölgő romhalmaz, melyet a győzelme
sen elvonuló ostromló hadsereg maga mögött ha
gyott, városnak egyelőre nem volt nevezhető. 
Budának és Pestnek úgyszólván csak a neve 
m aradt meg. Mindkét várost egészen újból k e l
lett felépíteni és úgy Pestet, mint Budát, mond
hatni, újból meg kellett alapítani. A török ura
lom előtti élénk, forgalmas Pestnek, a kincses 
Budának csak az emlékét tudjuk felidézni. A 
jelenlegi Budapest, amelyet látunk és érzünk, 
annak az építő munkának az eredménye, mely 
Buda 1686-i visszavívása után mindjárt a győz
tes hadsereg elvonulását követő napokban kez
dődött meg. Ez a munka kedvezőtlen körülm é
nyek között indult meg. Mostoha viszonyok és 
sorscsapások később is sokszor akadályozták, 
de azért lankadatlanul folyt tovább és ered
ménye csakhamar megmutatkozott. Az újonnan 
épülő két város nemsokára benépesedett, ipa
ruk és kereskedelmük virágzásnak indult és a 
X V III. században már szellemi életük is kez
dett kibontakozni.

A szellemi élet megnyilvánulási formái közül 
a X V III. században is a képzőművészet nyomta 
rá bélyegét legerősebben a városra, mivel alko
tásai nemcsak a külső városkép kialakulására 
hatottak döntően, hanem maradandó jellegük
nél fogva a későbbi nemzedékek számára is leg
közvetlenebbül fejezik ki keletkezésük ízlését, 
érzés- és gondolatvilágát, gazdasági és politikai 
viszonyait.

A X V III. század művészeti, főleg építészeti 
alkotásainak két fő jellemvonása: szegénységük 
(vagy mondjuk inkább egyszerűségük) és ide
gen, külföldi eredetük a kor és az azt megelőző 
idők politikai viszonyaiban leli magyarázatát. 
A török uralom alatt nemcsak a városban lévő 
régi nagyszerű képzőművészeti alkotások pusz
tultak el, hanem megszakadt a művészeti fejlő
dés folytonossága is. Az alatt a másfél évszázad 
alatt, amíg az ország nagy része ki volt sza
kítva az európai kultúrközösségből, a nyugati

országokban új stílus, új formanyelv alakult ki. 
Ennek az új stílusnak, a bároknak, Nyugat- 
Magyarországra is csak alig ért el a hullám
verése, Észak-Magyarországon még a X V II. 
század végén is a reneszánszművészet kései virá
gai nyíltak, a hódoltsági területen pedig művé
szeti kultúráról nem lehetett szó. Azok a művé
szek, akik a volt királysági területen éltek, na- 
gyobbára még a régi művészet szellemének v o l
tak a hordozói.

A török uralom megdöntése után a Habs- 
burg-birodalom művészete és stílusa lett itt 
uralkodóvá, annál is inkább, mivel ez a stílus, 
a bárok, volt a kifejezője annak az új erőre ka
pott katolikus szellemnek és buzgó hitéletnek is, 
mely a legfontosabb tényezője volt e korban a 
művészeti kultúrának. így in d á tó l értetődik az 
is, hogy a majdnem az egész századot betöltő 
barok-jellegű egyházi és az ugyancsak nyugati, 
főleg bécsi m intára készült világi építkezéseknél 
is főleg idegen művészeket és mesterembereket 
kellett foglalkoztatni. Eleinte felsőolaszországi, 
később nagyobbára ostmarkti mesterek működ
tek itt, akik a magukkal hozott idegen forma
kincsből merítenek és így alkotásaiknak természe
tesen egyideig magyar, vagy helyi jellege nincs.

A festészet szintén csak az egyházművészet 
terén jutott nevezetesebb feladatokhoz. így te
hát e kornak városunkban fennmaradt festé
szeti emlékei természetesen bárok stílusúak és 
bár hírneves mestereknek kimagasló, külföldi 
viszonylatban is elsőrangú alkotásai nincsenek 
köztük, mégis több szép oltárképet és freskót 
őriznek templomaink.

Az egyetemi templom freskóit Bcrgl János, a 
kiváló osztrák művész festette. A vízivárosi 
Szent Anna-, a várbeli Nagyboldogasszony- és 
az óbudai Trinitárius-templom néhány olaj- 
festményét régebben e kor leghíresebb osztrák 
festőművészének, Maulbertsch Antalnak tulaj
donították, a legújabb kutatások alapján azon
ban e feltevés megdőltnek tekinthető. E képek 
közül legfeljebb az óbudai Trinitárius-templom- 
nak egykori, jelenleg ismeretlen helyen lévő fő
oltárképét tekinthetjük Maulbertsch művének.
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WAGENSCHÖN FERENC : PÁDUAI SZENT ANTAL A KIS 
JÉZUSSAL. Budapest, Szent Anna-temp!om.

A Nagyboldogasszony - templomnak Mária 
mennybemenetelét ábrázoló régebbi főoltárké
pét, mely jelenleg a helyőrségi templom karza
tán van elhelyezve, Sambach Ferenc Gáspár fes
tette 1758-ban, a Szent Anna-templom Maul- 
bertschnek tulajdonított képei pedig — a temp
lom többi függőképeivel együtt — Wagenschön 
Ferencnek alkotásai. Ugyancsak Wagenschön 
festette 1769-ben a Szent Flórián-kápolna fő
oltárképét is. Ez jelenleg a Fővárosi Múzeum
ban van elhelyezve, a kápolna főoltárán pedig 
a kép másolata áll. Képviselve van itt a római 
perspektivikus freskófestészet egyik legkivá
lóbb művelője, Andrea Pozzo is, akinek Xavéri 
Szent Ferencet ábrázoló olajfestménye a várbeli 
Nagyboldogasszony-templom egyik mellék
oltárán volt elhelyezve.

Az eddig említett festők idegenek voltak, akik 
csak a megrendelt falfestmények elkészítésére 
jöttek városunkba, a függőképeket pedig esetleg 
készen küldték ide, voltak azonban már állan
dóan itt élő, polgárjoggal bíró festők is. A szá
zad elején ezek — úgymint az építészek és szob
rászok is — még idegen származásúak, később

azonban már helybeli születésűekkel is találko
zunk. Az épülő, vagy helyreállított templomok 
díszítésénél nem lehetett nélkülözni a festőket, 
a hitbuzgó polgároknak lakásaikban is sok 
szentképre volt szükségük. A házakon is szokás 
volt festett jelvényeket elhelyezni, a kereske
dőknek és iparosoknak pedig címtáblákra volt 
szükségük, néhány festő tehát már a helyreállí
tás éveiben is megélhetésre talált itten. Ügy lát
szik, jöttek is ide ilyenek és már 1688-ban elő
fordult a letelepedettek között egy Strudel Pé
ter Domokos nevű festő és szobrász, aki Buda 
ostromában is résztvett s a város visszafogla
lása után itt házat és földet kapott. Strudel a 
művészeten kívül különböző vállalkozásokkal: 
szeszfőzéssel, téglaégetéssel, papírgyártással 
akart foglalkozni, de ezek nem sikerültek, nem
sokára tehát vissza ment Bécsbe és ott művészeti 
akadémiát nyitott. Strudel előkelő tiroh 
művészcsaládból származott és 1707-ben Pál 
nevű mérnök és szobrász fivérévei együtt — aki
nek 1688-ban szintén volt háza Budán — báró
ságot kapott, valószínű tehát, hogy mindketten

WAGENSCHÖN FERENC : SZENT TEKLA. 
Budapest. Szent Anna-temp!om.
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többnyire állami szolgálatban működtek, mint 
mérnöki és építészeti rajzolók és festők. Műkö
dött itt ebben az időben egy Zeubiger András 
nevű festő is, aki 1693-ban halt meg Budán és 
Bösinger budai polgármesternek Farkas Henrik 
nevű testvére, aki 1693-ban lett polgár és ké
sőbb a budai tanácsnak is tagja volt, szintén a 
festőmesterséget folytatta. Az első festők közé 
tartozott Landtrachtinger János is, aki 1701- 
ben kapott polgárjogot Budán. Tekintélyes pol
gár volt, tagja a külső tanácsnak és a hatvanas 
bizottságnak, de mint festő jelentéktelen.

Festő volt tehát elég, talán több is, mint 
amennyire a kezdetleges viszonyok között szük
ség lett volna s ezért némelyik csak tengődött. 
Kizárólag művészi munkából kevés festő tu
dott megélni. A művészet és mesterség külön
ben sem volt még szigorúan szétválasztva, s a 
festők szobafestést, aranyozást, foglalást, kere
tezést, a szobrászok kőfaragást, sőt kőfejtést és 
egyéb hasonló munkákat is végeztek. De még 
ilyen munka sem jutott mindenkinek, s nem 
egy művész a szegénykórházban, vagy még szo
morúbb körülmények között fejezte be hányt-

vetett életét. Ery Ferenc hollandiai származású 
festőt, aki már 1701-ben előfordul a budai ta
nácsi jegyzőkönyvekben, 1724-ben a budai sze
génykórházba utalták be. Kellner Károly Bá
lint bécsi származású szobrászt, akit 1713-ban 
vettek fel Budán a polgárok közé, 1727-ben 
szintén a szegénykórházban kellett elhelyezni. 
Még rosszabb véget ért a königsbergi szárma
zású Herman József festő, aki 1739-ben Pesten 
megfagyott.

Az eddig említettek működése még nagyob- 
bára ismeretlen, de Falconer György, aki a 
X V III. század első éveiben telepedett le Budán 
és egész festődinasztiának lett a megalapítója, 
már számos emléket hagyott maga után. Az 
angliai (skóciai) származású Falconer György 
Bécsből került Budára. Neve 1702. január 3-án 
fordul elő először a tanácsi jegyzőkönyvekben, 
1711-ben kapott polgárjogot és 1741-ben be
következett haláláig működött Budán. Falconer 
1705-ben megfestette a jelenleg Újlakon lévő 
Szentháromság-szobor modelljét, ezért 8 forin
tot, majd különböző munkákért 1720-ban 50, 
1724-ben pedig 20 forintot kapott a budai ta
nácstól. Ő festette 1724-ben a régi Szent Anna- 
kápolna Szent Annát áb rázo lj oltárképét is 34 
rajnai forintért. E kép 1771-ig az új Szent 
Anna-templomban is főoltárkép gyanánt szol
gált, később azonban elkallódott. Az újlaki 
plébánia-templom számára 1733-ban az Atya- 
Isten és Szűz M ária képét festette meg.

Falconer Györgynek sok gyermeke volt és 
ezek közül három fiút és egy leányt tanított ki 
saját mesterségére. Anna Erzsébet nevű leánya 
1734-ben, húszéves korában, belépett a budai 
Szent Klára-apácarendbe és a budai tanács ek
kor atyja kérelmére harminc forintot utalt ki 
neki a szükséges apácakelengyére. A szokásos 
hozományt a klarisszák a festészetben való jár
tassága miatt elengedték neki s be is van írva 
a rend jegyzőkönyvébe, hogy ,,ez a kép írás
ban való Tudományáért vétetődött be ingyen“. 
Falconer Anna Erzsébet, apáca nevén Julianna, 
negyvennyolc évet töltött a budai klarissza- 
kolostorban és bizonyára számos képet festett 
a templom számára, ezek azonban a rendnek 
1782-ben történt feloszlatása után elkallódtak. 
Ekkor ő is elhagyta a kolostort és Ferenc nevű 
unokaöccséhez költözött. Oda vitte a saját tu
lajdonában levő képeket is, melyek közül ma
gántulajdonban most is megvan még néhány 
darab.

A Falconer-fiúk közül Polykárp, Henrik Jó
zsef és Antal működött a festői pályán. Antal
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működése ismeretlen, Henrik József Julianus 
néven belépett a budai karmelita-rendbe s ké
sőbb fel is szentelték. Résztvett a várbeli kar
melita-templom freskóinak a festésében. Poly
karp atyja műhelyében dolgozott; 1739-ben, 
harminchároméves korában meghalt. Fia, Xa- 
véri Ferenc, 1736-ban született Budán s mivel 
atyját már hároméves korában elvesztette, 
mostohaatyjától, Schultz Frigyestől tanult fes
teni. Legjelentékenyebb műve a helyőrségi 
templom freskója. Több olajfestménye is fenn
maradt, ezek közül egy a Szépművészeti Mú
zeumban van. 1765-ben Budán született József 
Ferenc nevű fia — immár negyedik művész- 
nemzedék a Falconer-családból — szintén festő 
volt. Ö festette 1797-ben a krisztinavárosi 
templom szentélyének a boltozatán lévő fres
kót; e templom egyik mellékoltárán van egy 
Szent Annát ábrázoló képe, a kapucinusok 
templomában pedig egy Szent Ferenc képe lát
ható. önarcképét a Történelmi Képcsarnok 
őrzi.

A Falconereken kívül számos más lestő is élt 
és működött a városban. A sziléziai származású 
Gultz Ignác Domokos Lőrinc festő és aranyozó 
1752-ben kapott Budán polgárjogot. A Szent 
Anna-templom, a Flórián-kápolna, az újlaki és 
tabáni plébániatemplomok számára végzett több 
ízben különböző művészi munkákat, 1751-ben 
pedig több társával együtt résztvett a Mária 
Terézia látogatása alkalmával emelt budai 
diadalkapu festésében. Ugyancsak mint festő és 
aranyozó működött itt az ausztriai Krenner 
János György, aki 1735 körül telepedett le 
Budán és 1747-ben nyert polgárjogot. Érdekes 
fényt vet az akkori viszonyokra a bajor szár
mazású Stettner Sebestyén festőnek itteni le
telepedése és a polgárjogért folytatott küzdelme. 
Stettner már 1727-ben kéri a polgárjogot, de 
hasztalanul. Három év múlva a tanács azzal 
utasítja el, hogy a már itt működő két festő, 
Falconer György és Landtrachtinger Gáspár is 
alig képes megélni. A festőkre nem terjedt ki 
a céhkényszer, az itt élő két festő nem is al
kothatott volna céhet, de azért úgy látszik, az 
ő hozzájárulásuktól függött, hogy a tanács fel
vesz-e egy újabb festőt a polgárok közé, mert 
Stettner 1732-ben, midőn ismét kéri a polgár-» 
jogot és mesterré való elismerését, megígéri, 
hogy festőtársaival egyetértésben fog működni. 
A tanács jóindulatú figyelmeztetésére az öreg 
Falconerral és annak Polykárp nevű fiával 
megegyezett, de Landtrachtingerrel úgy látszik 
nehezen ment a dolog, mivel Stettnernek csak

WAGENSCHÖN FERENC : BORGIA SZENT FERENC. 
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1736-ban sikerült végre elnyernie a polgárjogot. 
Stettner egészen 1758-ban bekövetkezett halá
láig működött itten, működése azonban nem 
volt nevezetes. H alála után özvegye Krona- 
vetter Gábor festővel lépett házasságra. A Kro- 
navetter-családnak szintén több festőtagja volt. 
Kronavetter József festő 1734-ben lett pesti 
polgár, Kronavetter Gábor szintén Pesten k a 
pott polgárjogot 1742-ben. Később Budára köl
tözött és 1759-ben feleségül vette Stettner Se
bestyén özvegyét, aki maga is festőnő volt, de 
nemsokára elváltak. Kronavetter eltűnt Budá
ról, az asszony pedig folytatta mesterségét. 
Mint önálló festőnőről (pictrix) többször tör
ténik róla említés. Az az akkoriban általános 
szokás, hogy az elhalt mesterember özvegye ha
sonló foglalkozásúhoz ment férjhez, a festők 
között is el volt terjedve. így a brandenburgi 
származású Schultz János Frigyes festő 1739- 
ben feleségül vette Budán Falconer Polykárp 
festő özvegyét és két év múlva budai polgárrá 
lett. Festőmunkásságáról nem sokat tudunk. 
Kisebb templomi munkákat végzett, 1741-ben 
résztvett a trónörökös, a későbbi II. József szü
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letése alkalmából rendezett örömünnepre készí
tett diadalkapu megfestésében és valószínűleg 
6 taníto tta a festészetre mostohafiát, Falconer 
Ferencet, aki mostohaatyja halála után tovább 
vezette a régi — immár a harmadik nemze
dékre szálló — festőműhelyt.

Jelentősebb művészek voltak Schervitz M á
tyás és Vogl Gergely festők. Schervitz már 
helybeli származású volt és valószínűleg Budán 
született 1705 körül, mivel 1741. június 16-án, 
midőn polgárrá vették fel, a budai jegyzőkönyv 
helybeli születésűnek mondja. Schervitz, aki az 
Erzsébet-apácák vízivárosi templomában lévő 
epitáfiuma szerint, kitűnt egykori művésztársai 
között, széleskörű tevékenységet fejtett ki. So
kat dolgozott a budai templomokban és részi
vett az 1741-ben és 1751-ben emelt budai 
diadalkapuk festésében is. Művei közül azon
ban csak egy jelentősebb alkotás, a budai K apu
cinus-templomban lévő főoltárképe, m aradt 
fenn. A magyarországi Szent Erzsébetet ábrá
zoló oltárkép a bécsi templom-művészet egy 
ismert mesterművének a változatát nyújtja és 
így egyéni alkotásnak alig tekinthető, de fejlett 
technikájával kiváló mesterségbeli tudásról ta 
núskodik. Vogl Gergely, á Szent Anna-temp- 
lom szentélykupoláját díszítő szép freskó alko
tója, Vácott született 1717-ben, 1748-ban már 
óbudai lakos volt és itt meg is nősült, majd 
1752-ben a bécsi császári művészeti akadémiába 
iratkozott, a következő évben pedig házat v á 
sárolt a Várban és a polgárjogot is elnyerte. 
Vogl nagyarányú festői működést fejtett ki. 
Különösen sokat dolgozott a gróf Zichy-család 
számára, az óbudai kastély nagytermét, lépcső
házát és női lakosztályát freskókkal díszítette, 
az udvari kápolna számára pedig oltárképet 
festett. A budai Kapucinus-templom számára 
is több képet festett, ezek közül a Szent Antalt 
ábrázoló mellékoltárkép most is megvan a 
templomban. Volt egy mellékoltárképe a vízi
városi Szent Anna-templomban is, legjelentő
sebb alkotása azonban e templom szentély
kupoláján lévő, 1772-ben készült pompás fal
festménye. A Szentháromságot ábrázoló hatal
mas freskó a bécsi mesterek hasonló tárgyú mű
veinek hatása alatt áll, de azért önálló fel
fogású, művészi színvonalú alkotás és mint egy 
honi művésznek munkája figyelmet érdemel.

Az említetteken kívül még a festőknek hosz- 
szú sora működött a század folyamán a két

városban. Némelyik festő, ha munkája felsza
porodott, segédeket fogadott, volt olyan, aki 
inasokat, tanítványokat tartott. A régebbi fes
tők, mint látjuk, mind külföldről vándoroltak 
be, később már helybeli származásúak is 
akadtak.

Működtek a városban grafikusok is. Leg
ismertebb ezek közül a pozsonyi Binder János 
Fülöp rézmetsző, aki 1760 körül telepedett 
meg Budán, s itt nagy tevékenységet fejtett ki. 
Rézmetszeteket készített Buda városáról, az 
1766-ban Albert tescheni herceg és felesége, Má
ria Krisztina főhercegnő megérkezésekor fel
állított diadalkapuról, a Szent Anna-templom 
két közkedvelt képéről és Xavéri Szent Ferenc
ről, Budaváros védőszentjéről. Az utóbbiból a 
tanács 230 példányt megvásárolt. Számos szent
képet metszett a ferencrendieknek és az Erzsé- 
bet-apácáknak, azonkívül több könyvet illusz
trált rézmetszetekkel.

Együttvéve sem sok ez az adat és írott em
lék, ami a X V III. század folyamán a magyar 
fővárosban működő festők tevékenységéről 
fennmaradt. Tárgyi emlék még kevesebb ma
radt utánuk és az — legalább is magasabb mér
tékkel mérve — nem jelentékeny. Sajátosan 
helyi jellegűnek alig mondhatjuk ezt a művé
szetet, legalább is a festészetet nem. Az építé
szetben a X V III. század vége felé már kiala
kult a bároknak egy egyszerű, a helyi viszo
nyoknak megfelelő változata, a festészetről 
azonban ezt nem állapíthatjuk meg. Szellemé
ben és külső megnyilvánulási formájában egy
aránt idegen eredetű volt ez a festészet és vajmi 
kevés hatással volt az akkor már kibontakozni 
kezdő magyar szellemi életre, de mint a rom
jaiból újjáéledt magyar főváros X V III. szá
zadi történetének beszédes kultúremléke, mégis 
érdeklődésünkre és kegyeletünkre tarthat szá-
mot- B E N D E  J Á N O S

F O R R Á S O K  É S  F E L H A S Z N Á L T  I R O D A L O M .

KERTÉSZ K. RÓBERT: A bárok stíluskorszak mű
emlékei (a Budapest műemlékei kötetben).

NÉMETHY LAJOS: Adatok a festés történetéhez 
Budapesten a XVII—XVIII. században. Arch. Ért. 
I köt. (1881) 256—271. 1. és III. köt. (1883) 99— 109. 1.

SCHOEN ARNOLD: A budai Szent Anna-templom. 
Budapest, 1930. — U. a.: A budapesti központi varos
háza. Budapest, 1930. Továbbá a Szerző saját levéltári 
kutatásai.
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ANTAL KÁROLY

A  X IX . század elején a magyar szobrászmű
vészet új korszaka indult meg. Ennek a kor
szaknak első nagy mestere Ferenczy István volt. 
Ferenczy klasszicizáló művészetének hatása 
alatt egy korán elmerevedett s elakadt akadémiz- 
mus alakult ki. Ezt Izsó Miklós magyaros lobo- 
gása, romanticizmusa oldotta fel, amelynek ha 
nem is közvetlen, de stílusfejlődésileg egyenes
égi örököseként ragyogott fel a század végén, a 
Kolozsvári-testvérek óta a legnagyobb magyar 
szobrász, Fadrusz János művészete. Vele egy
idejűleg, a millénium örömmámorától is fűtött 
és táplált barokos lendületű s egy realisztiku
sabb, higgadtabb, de szintén nagy lélekzetű 
szobrászi irány virágzott ki. Amannak Zala 
György, ennek Stróbl Alajos volt nagytehetségű 
fő képviselője. Ök ketten és követőik a múlt 
század végén s ennek első évtizedeiben oldották 
meg a nagyszámú és nagyszabású monumentális 
feladatokat. De a trianoni békeparancsot kö
vető időkben is nagyjában az ő akadémikussá 
vált irányuk nyomta rá bélyegét emlékmű szob- 
rászatunk egy nagy csoportjára.

A századforduló körül az egyetemes európai 
szobrászművészetben nagy változások követ
keztek. A magyar szobrászok egy csoportja is 
Franciaországban és Belgiumban járt, ahol meg
ismerkedett a szobrászat új problémáival. A ma
gyar szobrászművészetbe bekerült naturalizmus 
és impresszionizmus azonban a következő évti
zedekben lehiggadt s egy újértelmű akademiz- 
mussá alakult, sőt sok művész keze alatt ismét 
neoklasszikussá vált. A Trianon utáni időkben 
ez a szellem hódított leginkább és lett emlékmű 
szobrászatunk egy részénél a formanyelv ki
induló pontja.

Külföldön (Franciaországban és Olaszország
ban) tanult művészeink nagyrészét teljesen ha
talmába kerítették a francia és olasz művészet 
újszerű formalátása, plasztikai problémái és ki
fejezésének új módjai. E művészek hazatérésük 
után továbbra is összeköttetésben maradtak a 
Nyugat továbbfejlődő művészeti áramlataival; a 
kapott problémákat önmagukban kiérlelték és

új formanyelvet kerestek. Ez a problémakereső 
művészet azonban legtöbbször megmaradt műte
rem-szobrászatnak, amely még nem igényelhette 
az emlékszerűség nimbuszát. Azonban kétségte
len, hogy az utolsó évtizedek monumentálisabb 
felfogásának kovásza lett.

Az újabb irányok e szemléjénél meg kell em
lékeznünk az „őstehetségek“-ről is, akik aka
démiai tanulmányok nélkül, odaadó szeretettel 
foglalkoznak szobrászattal. Festők, építészek és 
iparosok, vagy egyéb szellemi foglalkozásúak 
fogtak a szobrászathoz, előző mesterségükből 
hozott, vagy alaposan átgondolt plasztikai 
problémákkal kísérleteztek. E problémákat sok
szor szerencsésen megoldották és így újabb lehe
tőségekkel gazdagították szobrászatunkat. Az 
utolsó évtizedben fellendült emlékmű szobrá
szatban igen gyakran ebből a körből való művé
szek játszottak szerepet.

Végére hagytuk azokat a művészeket, akik 
nem tartoztak kizárólagosan a felsorolt csopor
tok egyikéhez se. Sokat dolgoztak, nyitott szem
mel jártak a világban és magukban valósították 
meg szobrászi ideáljaikat. Akadémikus alapos
sággal tanulmányozták a formákat. Nemcsak a 
valóság, a természet, hanem az impresszió is 
ihlette őket. A problematikusok csoportjának 
munkásságából levonták a végső következteté
seket, sőt nem m aradtak rájuk hatástalanul 
az „őstehetségek“ invenciói sem. Egyéni forma 
nyelvük kialakításában figyelembe vették a rég
múlt, kivált az antik és a reneszánsz szobrászat 
tanulságait is. Mégsem váltak eklektikusokká, 
hanem önálló utakat jártak. Az ifjú magyar 
szobrásznemzedéknek ez a kisszámú, de annál 
értékesebb köre, fejlett hivatásérzettel, tudással 
és művészi ihletettséggel munkálja a mai ma
gyar művészetet.

Antal Károly ehhez az utóbbi szobrásznem
zedékhez tartozik. A Képzőművészeti Főiskolát 
mint Szentgyörgyi István növendéke végezte. 
Szentgyörgyi művészete összefoglalta az egye
temes európai szobrászatban a század elején fel- 
színrekerült problémák megoldását: a natura-
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Élete végén már túlságosan klasszicizálódtak 
formái, úgyhogy a 30-as években ő képviseli 
legteljesebben a magyar újklasszicizmust. Antal 
Károly ebben a mesteriskolában tanulta meg a 
formák gondos megmunkálásának kötelezettsé
gét, az antik művészet szeretetét. Ez az iskola 
azonban nem kötelezte el, járhatta a maga útját. 
Megnyerte a főiskola Balló Ede- és Ferenczy 
Jstván-díját, amivel lelkiismeretes munkáját ju
talmazták. Mindez azonban nem elégítette ki 
művészi becsvágyát. 1931-ben az ő tervei sze
rint építették fel a Mátrában, a Saskő csúcsán 
a turista-hősök emlékművét. Vágyai azonban 
csak akkor teljesültek, amikor állami ösztöndíj
jal Rómába került.

A XX. század első éveitől kezdve ismét Róma 
volt a magyar szobrásznemzedék vágyainak 
netovábbja. A 20-as években a Fraknói-intézet, 
1918-tól kezdve a római magyar Akadémia 
gyűjtötte össze a klasszikus itáliai föld művé
szetének szerelmeseit, a szobrászokat. Az antik 
művészet állandó jelenléte, kisugárzó ereje, a 
reneszánsz szobrászat nagyjainak művei, Ghi
berti, Quercia, Donatello és Michelangelo re
mekei nem maradhattak hatás nélkül egyetlen 
Rómában dolgozó magyar szobrászra sem. Mú
zeumok és kiállítások állandó látogatása r á 
vezette a magyar művészeket új problémák 
meglátására és megoldására, az emlékszerű szo
borművek alkotásainak új lehetőségeire.

Ebben a körben élt Antal Károly. N yitott 
szemmel és minden nagyszerű befogadására 
kész lélekkel járta Rómát és Itáliát, ami mű
vészi igényességét mégjobban erősítette. H aza
térése után kezdett csak igazán kiérlelődni benne 
az olasz év művészeti tanulsága. 1936-ban el
nyerte a székesfőváros szobrászati díját és 
ugyanebben az évben vatikáni ösztöndíjjal 
újabb tanulmányutat tett Olaszországban. Róma 
kizárólagos varázsa eltűnt szelleméből, a többi 
városok, a kis helységek varázslata érintette: az 
egyéni művészet életképességét és egyedüli létre- 
valóságát érezhette, ami azután továbbvezette 
művészi pályáján.

A hazatérése után elkészített ,,Julianus barát“ 
új korszakot nyitott művészetében. A kompo
zíció újszerűsége, az egyes alakok konstruktív 
szerkezete és összefogása, a részletek nagyvonalú 
és környezetbe illő kezelése, a néha indokoltan 
festői redőkezelés, az egész szoboralkotás bronz
szerűsége avatják Budapest egyik legjobb köz
téri szobrává. Miután felállították a Halász- 
bástyán, megnyerte vele Budapest Székesfőváros 
Ferenc József-jubileumi szobrászati díját. E p á 

ANTAL KÁROLY: SZENT LÁSZLÓ.

lista és impresszionista formaelemzésből adódó 
új formákat átszűrte az akadémikus min- 
tázási mód lehetőségein. Mint döntő minta azon
ban az antik művészet szerepelt művészetében.
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lyázat elnyerése után kapott megbízást a fővá
rostól Mátyás király mellszobrának elkészítésére. 
Ezt a szoborképmást a fennmaradt M átyás-arc
képek felhasználásával készítette el. A főváros 
a márványszobrot Boroszló városának ajándé
kozta, ahol a városháza Mátyás-termében állí
tották fel. Maga a szobormű a M átyás-ábrázo
lások korszerű összefoglalása és Antal Károly 
portréművészetének hitvallása: a karakter jegyek 
megőrzésével nem hangsúlyozza a részletformá
kat, hanem ebben is plasztikai problémát lát, 
amit azután korszerű eszközökkel old meg.

Első nagy közmegbizatása a Szent István ha
lálának 900. évfordulója alkalmával rendezett 
esztergomi ünnepségekre készült Szent István- 
dombormű, amelyet az esztergomi Szent Tamás
hegy oldalában, a Szent István-lépcső tetején 
állítottak fel. A hatalmas (12 F]-m) terméskőből 
készült dombormű életnagyságánál nagyobb 
alakjai stílusosan illeszkednek a lépcsőt borító, 
nyersen faragott terméskövek közé. Egyedül ta
lán a dombormű felső részén alkalmazott archi- 
tcktonikus díszítés egyes elemei nem illenek 
teljesen a jelenethez: gótikus szellemű síkba- 
helyezésével elüt a domborművön szereplő ala
kok tömör mintázási módjától.

1940-ben ismét történeti tárgyú közmegbiza- 
tást kapott: el kellett készítenie Szent László 
szobrát, amelyet a kőbányai Szent László-plé- 
bániatemplom előtt állítottak fel. Az életnagy
ságánál jóval nagyobb, ruskicai márványszobor 
fejének ikonográfiája érdekes újítás a legutóbbi 
Szent László-ábrázolások között is: nem. ragasz
kodik szolgaian a győri Szent László fej-erek- 
lyetartóhoz, hanem annak csak lényegi vonásait 
tartja meg, végleges formaalakításában viszont 
saját plasztikai meggyőződését juttatja kifeje
zésre. így lett ez a munkája is eddigi emlékmű
szerű alkotásainak szerves folytatása.

Legnagyobb közmegbizatásához 1942-ben fo
gott. Résztvett ugyanis a pécsi Székesegyház 
déli homlokzatán állott és elpusztult apostol
szobrok elkészítésére hirdetett pályázaton, amit 
meg is nyert. A román stílusú székesegyház tö
mörségéhez csak szellemben kapcsolódnak apos
tol-alakjai, mert plasztikájuk főjellemvonása a 
mai szobrászatban annyiszor hangoztatott 
anyagszerűség, ebben az esetben kőszerűség. Az 
apostolok ikonográfiái jegyeinek megmintázásá
ban minden esetben alkalmazkodott a fejek és 
a ruha sommás plasztikájához: a felületek össze
vont kezelési módja szinte építészeti taggá ala
kítja e szoborműveket és így a székesegyház 
főpárkányának szerencsés befejezői. ANTAL KÁROLY: SZENT FERENC.
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ANTAL KÁROLY: TANULMÁNYFEJ. Terracotta, Fővárosi Képtár.

Ugyancsak 1942-ben kapott megbízást a má
sik nagy magyar őshazakutató, Körösi Csorna 
Sándor szobrának elkészítésére. Két tervet ké
szített: az egyik a vándor Körösi Csornát ábrá
zolja, amint egy tibeti jakon lovagol és a mesz- 
szeségbe előretekint; a másik a tudós, a szótár
szerkesztő Körösi Csornának állít emléket, amely 
végleges kivitelezésre is kerül, és amelyet a gróf 
Teleki Pál Tudományos Intézet előtt fognak fel
állítani. A vándor-változatban a plasztikai tö 
mörség mellett festői elemeket is felfedezhetünk, 
amelyek azonban nagy fegyelmezettséggel csak 
emelik a szobor emlékműszerűségét. A tudós
változat sokkal dinamikusabb, de ugyanakkor 
a megrendelők kívánsága teljesítésének követ
keztében egyházias megjelenésűvé vált.

Még Rómában készült a ,,Három nővér“-t 
ábrázoló szoborcsoportja. A tömegében mo
dernül elrendezett alakok ruházatának részletein 
a Quattrocento szobrászata finomságainak köz
vetlen hatása érezhető. Nagy mérete mellett is 
inkább intérieur-szobor lehetne, bár síremléknek 
készült.

Az 1942-ben készült „Anya gyermekével“ c. 
szobor már a teljes kiérettség állapotában mu

tatja Antal Károly művészetét. A kisméretű 
szobor szerkezetben, felületkezelésben és a meg
jelenítés minden mozzanatában szerencsés alko
tás. Teljesen anyagszerű, mert szinte kívánko
zik kőbe, ahogyan a legősibb szoboralkotás mód
szere szerint is készült: a művész alia prima 
faragta terméskőbe, ami szerkesztési és mintázási 
készségét még jobban dicséri. Az elnagyolt for
mák plasztikailag indokoltak és mégis teljesen 
befejezetté teszik a szoborművet. A mozdulat 
természetessége, a ruha lényegetadó sommázása 
a tökéletes szoboralkotás jellemző tulajdonsága. 
Mint esztétikai látvány, már az első pillanat
ban is megragadja a nézőt: talán ez a szobor 
legjobb bizonyítéka annak a tételnek, hogy nem 
a méret, hanem a plasztikai kvalitás határozza 
meg egy szobormű monumentalitását.

Sokkal klasszicizálóbb alkotás a budapesti 
Szent Domonkos-templom részére készülő 
Pietá-ja. Szellemében Michelangelo öregkori, 
úgynevezett Rondanini-Pietá-ja és Andreotti 
Siratása között foglal helyett, kompozíciójában 
azonban közelebb áll Michelangelóhoz, ami ren
deltetésével magyarázható.

Hasonlóképen középutat jelent, ugyancsak a 
Domonkos-templom részére készített Szent Jó
zsefe, amelynek első megfogalmazása ikonográ- 
fiailag is további lépést jelent az újabb Szent 
József-ábrázolások terén.

Végére hagytuk Antal Károly portréművé
szetének méltatását. Egész művészi pályáját vé
gigkísérte az arcképábrázolás sokrétű problé
mája. Arcképei méltán sorakoznak a művész 
egyéb alkotásai mellé. Minden naturalizmusuk 
mellett is átvezetnek a legújabb portrészobrászat 
leglényegesebb feladataihoz. Ezeknek a felada
toknak megoldása legjobban az itt bemutatott 
női portrén látható, amelyről Antal Károly 
munkásságának legfontosabb eredményeit olvas
hatjuk le: a komoly megalapozottságon tovább
épült problémamegoldás újszerűségét és annak 
bizonyítékát, hogy minden újszerűsége mellett 
sem téved soha túlzásokba. Kiegyensúlyozott, 
komoly plasztika ez, gondolkodó művész mun
kája, aki ma az egyetemes magyar szobrász- 
művészet tényezője és továbbépítője lesz a jö
vőben. , -

DOM BI JÓZSEF
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M Ű V É S Z E T I  É L E T

A VII. NEMZETI KÉPZŐMŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA

A VII. Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás június 
hó elsején nyílt meg. A kiállítást az Orsz. Irodalmi 
és Művészeti Tanács rendezte. A Műcsarnok termei
ben 492 műtárgy gyűlt össze, a képzőművészet min
den ágazatát képviselve. A megnyitó ünnepségen 
résztvett Antal István vallás- és közoktatásügyi mi
niszter, továbbá Rakovszky Iván titkos tanácsos, az 
Orsz. Magyar Képzőművészeti Társulat elnöke, 
Haász Aladár min. osztályfőnök, Lőrinczy Szabolcs 
min. tanácsos, a kultuszminisztérium elnöki osztá
lyának vezetője, Palló Imre orsz. gyűl. képviselő, 
kormánybiztos, és még több közéleti előkelőség.

Tasnádi Nagy András titkos tanácsos, az Orsz. 
Irodalmi és Művészeti Tanács elnöke mondotta a 
megnyitó beszédet és kiemelte, mily nagy nehézsé
gekkel kellett megküzdeni a magyar művészeknek a 
trianoni béke utáni keserves időkben.

— Ez indította az ország Kormányzóját arra, 
hogy felszólítsa az akkori kultuszminisztert, igye
kezzék a különböző művészeti irányokat, amelyek 
mind a magyar nemzeti művészetet és ezzel a ma
gyar művelődést akarják szolgálni, összehangolni a 
közös munkára — mondotta Tasnádi Nagy.

— Ma ismét nehéz időket élünk. A háború már 
évek óta folyik és ha a magyar múzsák nem is hall
gatnak, tény az, hogy a magyar képzőművészetre 
nehéz idők járnak. Ela vannak is nehézségek, egy 
bizonyos, a művészeti termelés terén nem szünetel a 
munka. A magyar képzőművészet a legszikkadtabb 
talajon is virágzik. A magyar művész ma is teljesíti 
kötelességét. Arra kérem a magyar művészeket, ha 
művészi meggyőződésük érdekcsoportokra is osztja 
őket, a nemzeti művelődés szolgálatába álljanak egy
más mellé és nem egymás ellen.

— Kérésem van azonban a magyar művészet
szerető közönséghez is. A képzőművészeti kiállítás 
igazán nemzeti kiállítás csak akkor lesz, ha a nem
zeti társadalom pártfogásába veszi, erkölcsi és anyagi 
vonatkozásban egyaránt. Kérek mindenkit: igyekez
zék mecénás lenni, nem a szónak divatos értelmében 
véve, hanem olyan értelemben, hogy karoljuk fel a 
fiatal tehetségeket. Igazán mecénás szegény ember is 
lehet, aki 100 pengős rézkarcot vásárol, míg az a 
dúsgazdag, aki csak Munkácsy-képpel akarja díszí
teni lakását, inkább a vagyonmegőrzés munkájára 
vállalkozik.

— Különösen a grafika az, amely eddig igen ke
vés támogatásban részesült, már pedig a modern la
kások igazi dísze a nagy olajfestmények helyett in

kább a rézkarc, a ceruzarajz, az akvarell. A kis
emberből lett mecénás is rendelkezik azzal az egy- 
vagy kétszáz pengővel, amelyek révén megörvendez
tetheti magát grafikus művekkel.

KIÁLLÍTÁSOK
A MÜBARÁT — nem sokkal a feje fölött el- 

viharzott, súlyos bombatámadás után — újra kitárta 
kapuit, hogy falai között folytassa kiállításainak 
sorozatát. Minden elismerést megérdemel ez a köte
lességtudat, különösen most, amikor az összes többi, 
hasonló kiállító vállalkozások bezártak.

Szilvásy-Simon Margit a közelmúltban szerepelt 
már és akkor is a MÜBARÁT-ban. Az elmúlt ké" 
esztendő óta, mint ahogy erről a mostani kiállítás 
tanúskodik, elég sokat fejlődött művészetében. Ez 
a fejlődés elsősorban technikáján, előadóképességé
ben mutatkozik meg, mely helyenkint a bravúros
ság határait közelíti meg. De ezért az előadásbeli 
rutinért aránytalanul nagy árat fizet: művei mély
ségének, érzéstartalmának jelentékeny csökkenését.

Ezen a kiállításán szereplő művei közül legsike
rültebb a „Máramarosi falurészlet“, melynek egy
szerű, nem vezérszerepre törtető előadása és finom 
dekoratívsága benső átélésre mutat. Bátor és na
gyon hangulatos a ,,Széljárta dombtető“, ara
nyos fényben sugárzik a délutáni napsütés a „Sajó- 
part“-on, sötét színhangulat borong a „Csöndélet 
citromokkal“ című képen, szépek a sárga színek a 
rálátásos „Erős napsütésben és elismerésre méltó 
önmérsékletről tanúskodik a művészien egyszerű 
előadású „öreg hölgy“. A többi művén azonban 
minden háttérbe szorul az előadóképesség fitogta- 
tása mögött, mely a „Nő fekete kalappal“ c. képén 
szinte a titánkodásig túl rutinos.

A következő kiállításon négy festő képei kerültek 
a falakra. Erős egyéniség valamennyi, mind más
képen látja a világot, de ha nézésük nem is minden
ben találkozik a laikus valóságlátásával, a természe
testől, a fotografikusan valószerűtől való eltérés 
őszinte érzésnek, erős benső hitnek, kemény meg
győződésnek eredménye. Kutassy Imre a luministák 
közé tartozik, a természet határtalan birodalmából 
a fény izgatja legjobban képzelőerejét. Fényimáda
tából, a fények problémáival való örökös küzde
lemből logikusan következik, hogy — erősen 
Márffy és Egry hatásának sodrába kerülve — a 
formákat felbontja, inkább csak jelzi egy-két vo
nallal, melyeknek olykor az is hivatásuk, hogy a 
teljes széthullástól, egykönnyen értelmetlenné váló 
színegyveleg zavarosságától megmentsék a ké
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pékét. Ezek közt a kevésrajzú, csupafény festmé
nyek közül legerősebb a „Fénykévék“ című pasztell, 
meg a zöld-sárga hangulatú „Emlék“, melyeken 
mintha minden anyag fénnyé olvadna és párhuza
mos sávokban csurogna alá. Színei legtöbbször 
transzponáltak, mintha különböző színű fényszűrő
kön vetődnének szemébe látomásai. A művész jö
vője sok reménnyel biztat, különösen azt az időt 
várjuk, amikor a saját lábán fog járni, mert hogy 
ez be fog következni, az bizonyos.

Igen érdekes művészi egyéniséget tükröznek 
Hamza Tibor képei. A rokonszíneket szereti egy- 
egy főtónus, főszín rajzos foltjába foglalni, szereti 
a szinte rikoltó — de mindig az ízlés, a választékos 
ízlés határain belül maradó — szín- és fényellenté
teket, szereti az egészen sötét alakokra hátulról- 
oldalról ráhullatni a világítást, úgy, hogy az ala
kokat egyik oldalon vastag vonalként kontúrozza 
körül a fény. Ez a legsötétebből szinte a tiszta fehé
rig világosodó tónusátmenet mégsem a plasztikát kí
vánja, de erősen átérzett, szinte a megdöbbenésig 
átérzett fény- és árnyékélmény képpé testesülése. 
Ezek a törekvései olykor plakátszerűvé egyszerűsí
tik képeit, melyek közül az „Uszály a Dnyeperen“, 
a művészre nagyon jellemző és nagyon érdekes 
„Téli árusok“ és az igen élénk fény-árnyék játékéi 
„Vladimir-kolostor pópái“ tetszettek legjobban.

Vitéz Pataky Ferenc a tárlatlátogatók régi és jó 
ismerőse. Kitűnő készültségű, nagyrahivatott, el
mélyülő művész. Erős rajztudása és nagyszerű vo
nalérzéke elsőrendű grafikusi képességeket árul el, 
némely festményei (temperák) meg egyenesen úgy 
hatnak, mintha több dúcról készült, remek linó
leum-metszetek volnának. Ez teszi különben na
gyon egyénivé alkotásait, melyek előadási modora 
valahonnan nagyon messziről Aba-Novák művé
szetével tart rokonságot. Megragadóan szép alkotá
sok a „Halász“, a „Tiroli festő“, az erősen magya
ros „Boldogi templomozók“, a „Munka közben“, 
a „Voloscai kikötő“, a „Rétkaszálók“ című tempe
rák, az ugyancsak temperával festett, rálátásos, fe
kete-fehér hangulatú „Kültelek“. Igen sikerült a 
nagy, biztos foltokkal papirosra dobott akvarellje, 
a „Tiroli utca“.

Bánrévy Magda született illusztráló, minden műve 
olyan, mintha nagyon szép, halk szavú mesét mon
dana könnyedén gördülő vonalaival, fülbemászó 
akkordokat csendítő színeivel. Képei színben, vo
nalban egyszerre születő látomások, csak egy-két 
müve van, melyet rajzban képzelt el, hogy aztán a 
vonalak-határolta térrészeket vízfestékkel kitöltse. 
Utóbbi képei láttára Carl Larsson-ra kellett gon
dolnunk, másoknál viszont a kiváló angol illusztrá
torokra, Rackham Arthurra, Annie Frenchre, a nél
kül azonban, hogy a művésznő értékét ezzel csök
kenteni akarnók. Jól rajzol és jó akvarellista, amint 
azt egyrészt sikerült ceruzarajzai, másrészt karakte
res, vízfestésű arcképei bizonyítják.

R Ó N A Y K A Z M É R

WÄLDER GYULA f
1883—1944

A művészetek örök harcot vívnak az anyaggal, 
melyben megtestesülnek. Míg a festészetnek és a 
szobrászatnak elsősorban szellemi igényeket kell 
kielégítenie, addig az építőművészet a megvalósulás 
útján szemben áll az élet legkülönbözőbb materiális 
igényével. Az utóbbi évtizedekben világszerte sokan 
és meglehetősen hangosan hirdették, hogy az építé
szet feladata nem is más, mint materiális szükség
letek kielégítése. Hirdették a racionális építészet 
egyedüli létjogosultságát, a célszerűség, a gazdasá
gosság, az anyagkihasználás elvének egyeduralmát. 
Annyira materiális korlátok közé szorították az épí
tészetet, hogy szinte megtagadták tőle a művésze
tekhez tartozását. Halálra ítélték az ornamentikát 
és múzeumba száműzték a történelmi stílusok leg
kisebb porcikáját is. Lázasan, ezer akadályon és té
vedésen keresztül szívósan akartak a régitől teljesen 
elszakadva új építészetet teremteni.

Wälder Gyula, mint építész, és mint tanár, nem 
ennek a forradalmi építészetnek volt a képviselője. 
Épületei nem abban a gondolatban fogantak, hogy 
a bennük folyó életnek a legújabb elvek szerint meg
feleljenek, felépítésük jellegét nem a legmerészebb 
szerkezetek és az an y a iak  legteljesebb kihasználása 
utáni törekvés adta meg. Épületeiből nem a hidegen 
gondolkodó és számító mérnöki elme sugárzik, ha
nem a bárok építőművészet formavilágának őszinte 
átélése és egyéni átöntésének öröme. Nala a ba
rokkos architektúra nem idegen világ utanzasa, ha
nem legsajátabb tulajdona. Wälder Gyula egy le
tűnő korszak legkitűnőbb nagyjai közé tartozik, 
mint az eklekticizmus késői mestere. Ö maga is sok
szor mondotta, hogy a „magyar barokot“ akarja 
megteremteni.

Építészi működésének indulásakor, az 1910 20-as
években készített tervein — Gyöngyösön lakóhazak, 
Balassagyarmaton múzeum, Besztercén erdoigazgato- 
ság — még a szecesszió nyomait találjuk. A Margit
szigetre tervezett klubházak tervein pedig az angol 
kastélyok romantikája az uralkodó jelleg. E saját
ságokat azonban hamar leveti, talán éppen az olasz
országi tartózkodása, ókori tanulmányai és a po
zsonyi és egri bárok és zopf épületek tanulmányo
zása, felmérési rajzainak elkészítése kapcsán.

Fejlődésének e korszaka után létesült épületei 
— mint a gyöngyösi bank- és tűzoltólaktanya, a 
budapesti Akácfa-utcai Beszkárt székház és a Pénz
intézeti Központ épületének meg nem valósult 
terve — inkább a szigorúbb és keményebb zopf, 
mint a puha bárok jellegét viselik magukon.

További fejlődésében mindinkább feloldódik ar
chitektúrájának keménysége. Az átmenetet legjobban 
a miskolci kereskedelmi- és zeneiskola épülete mu
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tatja, melynek a Piac-tér felőli homlokzata még az 
előző szárazabb hangulatot tükrözi a nehézkes föld
szinti dór-oszlopos portikusszal, az utca felőli hom
lokzaton pedig már megjelennek a mester virág
korára oly jellemző motívumok.

Wälder Gyula fénykorának legjellemzőbb és leg
jelentősebb alkotásai a budapesti cisztercita gimná
zium és templom (amely csoportból még nem épült 
fel a rendház), saját lakóháza a Himfy-utcában és 
a Quirin-villa a szemlőhegyi-úton. Az ekkor már tel
jesen kiforrott stílusát a nyugodt, higgadt tömeg, 
a szimmetria, a nagy, nyugodt homlokzati síkokon 
szerényen elhelyezkedő, enyhe plasztikájú, több 
emeletet átfogó lizénás rendszer, a hangsúlyozott 
fő- és osztópárkány, a főpárkány feletti mellvédfal, 
a hangsúlyozott lábazat, az ajtó és ablaknyílásois. 
gazdag keretezése és legfőképen az egyes helyekre 
összpontosított igen gazdag ornamentika jellemzi.

Az épülettömeg és a belső téralakítás nem volt 
tervezői készségének és művészi alkotóerejének a 
legnagyobb erénye. Talán csak az egri Korona-szálló 
épületén sikerült a tömegeket aszimmetrikus, festői 
módon megmozgatnia. Annál szívesebben és dúsabb 
fantáziával alakította épületeinek külső homlokza
tán a díszítő részeket. A virágfüzér, a lángmotívum, 
az akantusz, a fonódó szalag — melynek vonalveze
tésében olykor a magyar vitézkötés jellegét lehet 
felfedezni —, a növényi elemek, a sok rózsa és más 
apróbb virág azok a motívumok, melyekből a dús 
ornamentikát alakítja. E nyári gazdagságban pom
pázó, kúszó, csüngő virághalmazok sokszor nem
csak a nyíláskeresztezéseket, hanem az alig látható 
főpárkány feletti mellvédeket is elborítják.

Wälder Gyula epületei soha sem közönségesek, 
sohasem vázlatosak és hanyagok, hanem mindig 
szépek, előkelőek, minden részletükben nagy szere
tettel és gonddal megoldottak. Sajnos a kor, mely
ben keletkeztek, már nem tudta rendelkezésére bo
csátani azt az anyagot, amit ez az építészet igényelt, 
a követ, így nem kapták meg azt a többletet, amit 
a kő nemes patinája és szépsége adhatott volna. 
Az ornamentális álmok a siváran szürke és rideg 
műkőben dideregnek.

Wälder épületeire jellemzőek a kovácsolt vas
munkák, melyeket oly gazdagon, oly bő fantáziával, 
a vas természetének oly tökéletes ismeretével tudott 
kialakítani, mint e formavilágban kívüle talán senki 
más. Kovácsolt vas rácsai, lámpái a magyar díszítő
művészet örök, muzeális értékei. Nagyrészt ő saját 
maga rajzolta, mert az irodájában dolgozó, stílusát 
csaknem tökéletesen követni tudó munkatársainak 
részletrajzaival sem volt sokszor megelégedve. Igen 
jól rajzolt. Ceruzája leheletkönnyen vitte papírra e 
késői virágzású barokkos ornamentikát. Zökkenő, 
megtorpanás, zavar, kínlódás, erőlködés nélküliek; a 
legszilárdabb meggyőződés, a legőszintébb érzés és a 
csiszolt ízlés adta biztonság sugárzik e tervekből. 
Nála az akantusz, az inda nem száraz, halott nö

vénytöredék, hanem élő szervezet, mely lélekzik, 
sóhaj:, hol lágyan simul, hol meg lendülettel nő, 
árad. Oly őszintén sajátja volt ez az ornamentika, 
hogy tökéletesen csak önmaga tudta volna megmin
tázni vagy kikovácsolni. Mert nemcsak tervező iro
dájában voltak mind kevesebben, akik őszintén és 
meggyőződéssel tudták követni mesterüket, hanem a 
szobrász- és műkovácsiparból is mindinkább eltűn
tek azok a mesteremberek, akik vele azonos hittel 
és szeretettel tudták rajzait anyagban életre kelteni.

Wälder Gyula a korszerű szerkezeteket és anya
gokat is iparkodott épületeinél minél jobban fel
használni. Architektúrája ugyan a nagy, súlyos fal
tömegekben érezte magát a legőszintébben otthon, de 
a vasbetonvázas építkezés nagy előnyeiről gazdasági 
okokból ő sem mondhatott le. Hogy az út, melyen 
így járni kényszerült, mennyi akadállyal és veszély- 
lyel volt tele, hogy mennyi engedményt volt kény
telen tenni, hol az architektúrának, hol a szerkezet
nek, azt éppen legjelentősebb alkotása, a budapesti 
cisztercita-rend temploma mutatja a legbeszédeseb
ben. Itt a főhomlokzat nagy faltömegén az építé
szeti gondolat őszintébben él, mint a hajótesten, ahol 
a vékony vasbetonváz idegen ruhaként viseli a ba
rokkos köntöst.

Ez utóbbi templom fagerendás, erdélyi mintára 
készült, festett síkmennyezete utal arra a másik 
irányra, melyen Wälder Gyula egyszer-kétszer elin
dult. A bárok meggyőződéses követése mellett 
ugyanis fel-felbukkan munkásságában az a törek
vés, hogv kedvenc stílusától független, attól merő
ben különböző, különlegesen magyar sajátságokat 
tartalmazó megjelenést adjon egy-két épületének. E 
törekvésében a Lechner—Lajta-féle nyomot követi. 
Homlokzatburkoló anyagnak nem a Lechner-féle 
mázas, hanem a Lajta által is használt túlégetett 
(klinker) téglát választja. A Lechner-féle színes 
majolika növényi ornamentika, és a Lajta-féle négy
szögekbe erőszakolt növényi eredetű ornamentika 
helyett a homlokzati síkból kissé előre ugró téglák
ból rak ki geometrikus felületdíszítést. A pártázat 
is higgadtabb, egyszerűbb, mint két elődjénél. Az ily 
fajta épületei — a Madách Imre-tér és a Rákóczi-úti 
bérház — nem hatnak oly őszintéknek, mint ba
rokkos alkotásai.

Wälder Gyula azok között, akik az elmúlt korok 
formanyelvének felhasználásával adták elő építészi 
mondanivalójukat, a legnagyobbak közé tartozott. 
A művészi alkotások értékét nem az újdonság, hanem 
az átélés őszintesége és mélysége, a meggyőződés 
ereje, az érzés tüze, a művész emberségének és lelki
ségének az alkotáson átizzó értéke és végül a meg
nyilvánulás szépsége adja meg. A szépség független 
a haladástól, a korszerűségtől, mert ezek felett áll. 
így Wälder Gyula, bár nem a haladó építészet kép
viselője volt, mégis azokkal a szépségekkel, melyeket 
architektúrájába oltott, nevét örökre beírta a ma
gyar építőművészet történetébe.

Dr. BARDON ALFRÉD

245



BILDENDE KUNST &  BELLE ARTI
ÖDÖN MARI AY: NATIONALE AUSSTEL

LUNG FÜR BILDENDE KÜNSTE. Die nationa
len Ausstellungen für bildende Künste waren immer 
Festtage des künstlerischen Lebens, denn da zeigen 
ihr Wissen die Meister von der verschiedensten Auf
fassung, Alte und Junge. Zu Kriegszeiten ist diese 
grossartige Ausstellung von besonderer Bedeutung, die 
zugleich die ungebrochene Kraft der ungarischen 
Kunst beweist.

ZOLTÁN NAGY: BEITRÄGE ZUR GE
SCHICHTE DER UNGARISCHEN BAUKUNST 
ZUR ZEIT DES KÖNIGS MATTHIAS. II. Im er
sten Teil seiner Abhandlung beschäftigt sich der Ver
fasser mit dem Baukunst des Zeitalters auf Grund der 
Urkunden über Frater Joannes und Georgius Lapi
cida. Er stellt fest, dass die Hauptstellen ihrer Tätig
keit der Palast Matthias’ und die verwüstete Fran
ziskanerkirche waren. Als weitere Stationen ihrer 
Tätigkeit können die Kirchen der Minoriten und 
Kalvinisten in Nyírbátor, das verwüstete Observan
tenkloster und Kirche in Nagyvárad (Grosswardein), 
die kalvinische Kirche in Kolozsvár (Klausenburg) 
und die Franziskanerkirchen in Szeged-Alsóváros 
und Gyöngyös betrachtet werden. Die Mitwirkung 
der Schule kann auch bei den Kirchen aus Dés, Ma
rosvásárhely und Miskolc angenommen werden. Die 
Schule wirkte zwar im Rahmen des Salvatorianer- 
ordens, doch ihre Tätigkeit beeinflusste gleichmässig 
die kirchliche und weltliche Baukunst des Landes, 
kam sogar in Ausland zur Geltung, hauptsächlich in 
den mit Siebenbürgen benachbarten Moldauer Ge
bieten. Die entwickelte Stilkunst der Schule wurde in 
den späteren Jahrhunderten zu Musterbild der Kir
chenbaukunst im ungarischen Dorfe.

JOHANN BENDE: MALEREI DES 18. JAHR
HUNDERTS IN BUDAPEST. Nach der Wieder
eroberung von Buda im Jahre 1686 musste die un
garische Hauptstadt neu aufgebaut werden. Auch 
die künstlerische Tätigkeit nahm bald einen beschei
denen Anfang, doch waren die daselbst wirkenden 
Künstler anfänglich nur Zugewanderte und erst spä
ter begegnen wir solchen, die bereits hier geboren wur
den oder das Bürgerrecht erworben haben. Die Ma
lerei stand im Zeichen eines etwas ärmlichen Barock 
und erstreckte sich in überwiegendem Masse auf die 
Ausschmückung der Kirchen.

JOSEPH DOMBI: KARL ANTAL. Karl Antal 
gehört zu jener Gruppe moderner Meister, die, ohne 
Eklektiker zu sein, die wertvollsten Eigenschaften so
wohl der klassizistischen, romantischen, wie auch der 
naturalistischen Schulen in sich aufgenommen haben 
und in einer stark individuellen, modernen Formen
sprache zum Ausdruck bringen. Sein technisches 
Können beruht auf Studium antiker Vorbilder; sein 
Talent reifte nach zwei Studienjahren in Italien zur

•Sumj-epiu^j uajjOA

EDMONDO MARIAY: LA Vila ESPOZI- 
ZIONE NAZIONALE DELLE BELLE ARTI. 
I ’autore sottolinea l’importanza eccezionale dell’-es- 
posizione, organizzata con grande successo in pieno 
tempo di guerra. Gli artisti ungheresi proseguono ;1 
loro lavoro con zelo e con fede. La mostra contiene 
grande varietä di opere dei piu anziani e dei giovani.

ZOLTÁN NAGY: FRATE GIOVANNI E 
GIORGIO LAPICIDA. Contributi alia storia della 
architettura ungherese nei tempi di Mattia Corvino. 
— II. L’autore, nella Iá parte del sue studio diede 
un prospetto generale dell’architettura ungherese 
dell’epoca di Mattia Corvino; pubblico poi i dati 
riguardanti la vita e l’opera di Frate Giovanni e di 
Giorgio lapicida. Le loro prime opere piu impor
tanti furono il palazzo estivo di Mattia Corvino a 
Visegrád e la chiesa francescana, del tutto distrutto. 
Le stazioni seguenti della loro operosita furono, fra 
le opere tutt’ora esistenti, la chiesa della famiglia 
Báthori, nonché quella dei frati minori a Nyírbátor, 
quelle dei francescani a Kolozsvár, a Szeged e a 
Gyöngyös, nonché la chiesa e il monastero, non esis
tenti piu, dei frati dell’Osservanza a Nagyvárad. La 
scuola svolse la sua attivitá entro la provincia Sal- 
vatoriana dei francescani, e influi su altre fabbriche 
sacre e profane del paese, e perfino sull’estero, e cioé 
sui territori della Moldavia confini con la Transil- 
vania L’evoluzione stilisti a della scuola arrivö alia 
soglia del pneusiero architettonico rinascimentale, e 
servx nei secoli seguenti, in piu di un senso da mo- 
dello alia costruzione delle chiese rurali dell’Un- 
gheria.

GIOVANNI BENDE: LA PITTURA DI BUDA
PEST NEL 18. SECOLO. Dopo la riconquista di 
Buda nell’anno 1686, la capitale dell’Ungheria do- 
vette venire riedificata. Anche l’attivita artistica 
prese fra poco qualche modesto inizio, ma gli ar
tisti furono al principio tutti stranieri e non s’in- 
contrano che piü tardi dei pittori locali. La pittura 
porto i caratteri di un barocco alquanto meschino e 
consistette in grande parte nella decorazione delle 
chiese.

GHJSEPPE DOMBI: CARLO ANTAL. L’Autore 
traccia la breve storia della moderna scultura unghe
rese. Carlo Antal appartiene a quel gruppo ehe, 
senza esser eclettico, assume le migliori qualitä del 
classicismo, romanticismo e naturalismo, facendole 
poi valere in modo individuale e moderno. La sua 
maestria tecnica é fondata sui esempi antichi; due 
anni passati in Italia e sopratutto a Roma hanno 
maturato il suo ingegno. Egli é oggi uno dei piu oc
cupati scultori ungheresi, le sue opere ornano piazze, 
facciate di chiese, ecc., e si distinguono tanto per 
grandezza formale, che per 1’accurata esecuzione dei 
dettagli plastici. I suoi ritratti meritano menzione 
particolare.
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GYULA MŰEMLÉKEI

- A z  utas, kit hivatalos kötelesség szólított 
Gyulára, nem várt meglepő élményeket kirán
dulása révén. S hogy most papírra veti benyo
másait, az azt mutatja, hogy ilyenekben része 
volt.

A Békés vármegye délkeleti szélén fekvő vá
roska előnyösen különbözik az átlagos alföldi 
városoktól. Utcaképében a múlt század végének 
bombasztikus építészete csaknem semmi kárt 
nem tett. Széles utcáit hatalmas műkőkockák 
borítják. A por, az Alföld e rettegett szörnye
tege, mely nemcsak a tüdővész melegágya, ha
nem az életben való bizodalom ellensége is, el
kerüli a gondozott vidéket. Villanegyedek közt

járunk, a virágillat összevegyül az udvarokba 
gyűlt aprójószág vidám lármájával. Korossy 
Albert, a város fiatal és agilis polgármestere 
büszke lehet a rábízott értékekre. Bagi Sándor 
műszaki tanácsos féltő gonddal őrködik az ed
dig elért eredményeken s szép tervekkel készü
lődik a jövő elé. Implom József, a múzeum 
nagykultúrájú igazgatója egész sorozatát ásta 
fel a Gyulán s annak környékén elpusztult 
templomoknak és apátságoknak. A helyi szak
értők ideális típusához tartozik. Scherer Ferenc 
mintaszerűen írta meg a város történetét 1928- 
ban. Két hatalmas kötet, tele illusztrációkkal, 
keserves munkával felhajszolt régi metszetek-
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A GYULAI VÁR.

kel. A feldolgozáshoz harmadik kötetként tá r
sul Veress Endre bőséges oklevélgyűjteménye. A 
város méltán büszke e monumentális munkára, 
mely kimerítő és a mai tudomány színvonalán 
áll. írója nem céhbeli történész, annál többre 
kell értékelnünk művét s egyben azt a szeretetet 
és gondot, mely azt életre hívta.

A városra gondolva, a kutatók előtt, mind
össze két adat szokott felmerülni. Az egyik a 
gyulai vár homályos képe, a másik a gótika és 
a reneszánsz határmesgyéjén álló legnagyobb 
német művészé, Dürer Alberté. Emlékezzünk 
előbb az utóbbiról. Az az Ajtós község, ahon
nan Dürer apja, ki ötvös volt, elszármazott, 
úgyszólván a mai Gyula területével összefüg
gően, annak szélén feküdt. Megoldatlan problé
mák nem kísérik ezt a történetet. Dürer napló
jában kétséget kizáróan nyilatkozik a család 
származásáról. Ismerjük apjának a londoni N a
tional Gallery-ban lévő arcképét; a magyar öt
vös képmása, ki Nürnbergben telepedett le. 
Ennyi az egész, ez viszont valóság. Bár nem le
het kizárni, hogy ötvös-apja is hatással volt rá, 
művészete lényegében német talajban gyökere
zik. N aív képzelődés lenne azt hinni, hogy

ornamentális grafikája a magyar vitézkötéssel 
kapcsolatban állana.

Mielőtt Gyula másik nevezetességére, a várra 
kerülne sor, illik az egyházi emlékekről szólni. 
A róm. kát. plébániatemplomot, mely egyetlen 
homlokzati tornyával tágas téren áll, Gyula 
X V III. századi nagybirtokos családjának egyik 
tagja, Harruckern Ferenc építtette 1775-ben. 
Bent egyhajós, dongaboltozattal. Főoltárképe, 
mely Szűz M ária mennybemenetelét ábrázolja, 
ismeretlen mestertől, 1778-ból származik. Igen 
iókvalitású a templom négy X V III. századi mel
lékoltárképe.

A templom legszebb dísze ugyané Fíarruckern 
Ferenc síremléke a hajó jobboldali, szentélyfelőli 
falán. M artin Schmidt bécsi szobrász műve 
1777-ből. A hosszú feliratot Migazzi püspök 
fogalmazta, latinsága cikornyás és barokk p á 
tosszal teli. Felül két szép barokk ólomangyalka 
az elhúnyt allonge-parókás, ovális márvány- 
domborművét emeli fel, ez utóbbi a bécsi M ar
tin Fischer műve, aki hazánkban különben Po
zsonyban és Pécsett is dolgozott. A piramisos, 
urnás, nagyszabású síremlék bármelyik bécsi 
templomban megállná a helyét, a kövér angyal-
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kák Georg Rafael Donner művészetének emlé
két idézik s azt idézi az anyag, az ólom is.

Ingó műemlékei közül említésreméltó egy 
Szent Kereszt ereklyetartó 1754-ből, két X V III. 
századi ereklyetartó, valamint két 1750 bői 
származó miseruha Harruckern és Diriing cí
merrel.

Középkori templom helyére épült. 1744-ben 
kisebb egyházat építettek e hagyományokkal 
teli helyen, majd azt is lebontották. A mai 
templom mestere Linck János Károly volt, ki 
1775 — 1777 közt fáradozott emelésével. Sok
szor renoválták, 1807-ben, 1895-ben — ekkor 
épült tornya — s utoljára 1930-ban.

A kisebb egyházi emlékek között említésre 
érdemes a Szentháromság-kápolna. A pestisve
szély emlékére 1741-ben emelt ideiglenes ká
polna helyén épült 1752 — 1753 között. Ezt is 
megújították kétszer, 1794-ben és 1923-ban. 
Másik szerényebb emlék a Kálvária, kis kápol
nájában Krisztus, a két lator, Szűz Mária, Szent 
János evangélista és Mária Magdolna faszobrá
val. Ezt az emléket Harruckern Ferenc állíttatta 
1760-ban. Megújították 1931-ben. A józsefvá
rosi templom mellett Nepomuki Szent János-

szobor áll, karingben fehér biretummal, kezében 
feszülettel. Ezt a kőszobrot Csik Péter várme
gyei jegyző állítta tta 1730-ban.

Sajnos, a ferencesek temploma és kolostora 
áldozatul esett a XVI. század második felében 
megkezdődött politikai zűrzavaroknak. A 
templom, mint Implom József 1933-ban eszkö
zölt ásatásai mutatják, egyhajós volt, hosszú 
támpilléres, félnyolcszögű szentéllyel, és a mellé 
épített toronnyal. A szentély hosszúsága és a to
rony helyzete már magában elárulja a ferences 
építkezést. Jobbról nagykiterjedésű kolostor 
nyomai láthatók kicsiny cellákkal. Alaprajzi el
rendezése XV. század végi épületre utal. I tt nyu
godott Frangepán Beatrix, ki 1508-ban halt meg 
s kinek sírköve sajnos nem m aradt az utókorra. 
Ma már csak csekély falmaradványok jelzik a 
templom és a kolostor helyét.

A ref. templom egyetlen homlokzati tornyá
val 1791 — 1795 között épült, 1804-ben reno
válták, 1821-ben pedig megtoldották. A hasonló 
külsejű gör. keleti templom 1762-ben épült, de 
már alig tíz év múlva, 1774-ben bővítették. A 
klasszicizmus korában 1802— 1812 közt telje
sen újraépítették. Ennek az újraépítésnek épp
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úgy, mint a ref. templom esetében, mestere id. 
Czigler Antal volt.

Gyula legfőbb büszkesége világi eredetű. A 
hatalmas vár ez, mely a város szélén a kastély 
árnyas parkjában terpeszkedik. Alaprajzi el
rendezése a téglalapra emlékeztet, a főhomlok
zat közepén hatalmas öregtorony ugrik ki, mely
hez kétoldalt a falak szabálytalanul csatlakoz
nak. A hatalmas, kétemeletes s keskeny lőrései- 
vel zord hatású építmény teljesen téglából épült. 
Pártázatos oromfala nagyrészt X V III. századi 
kiegészítés. Földszintjén eredetileg tizennyolc 
helység volt. Belül udvarát ellepte a dús vegetá
ció. Eredetileg az udvar körül folyosó futott. A 
várban sok, később fedett dongaboltozatos hely
ség sorakozik egymás mellé. Erősen sérült, késő
gótikus pálcatagos ajtók, csúcsíves és csavart- 
oszlopos ablakok nyílnak rajta. Eredeti, egyet
len bejárata a torony alatt volt.

Az öregtorony még a X IV . században épült. 
A többit 1438—7455 között Maróti László 
építtette. Mátyás király 1482-ben Corvin Já 
nosnak ajándékozta. 1530-tól Szapolyai Jánosé 
volt, 1557-től I. Ferdinándé, 1666— 1694 közt 
a törököké. 1720-ban a hadi szállításokban

rendkívüli módon meggazdagodott Harruckern- 
család szerezte meg tőlük a gróf Wenckheim, 
majd a gróf Almásy-család. Jelenleg Gyula vá
rosáé. Úgyszólván minden században javították, 
de középkori jellegét aránylag épen megtartotta. 
Ez az impozáns vár az Alföld egyik legfonto
sabb középkori műemléke. 1904 óta lakatlan, 
az ajtók és ablakok leszerelése miatt, azonkívül 
régebbi ötletszerű faláttörések miatt belsejében 
meglehetősen rongált. A magyar múlt meg
becsüléséből folyó kötelesség ezt a szép emléket 
mielőbb rendbehozni s erre vonatkozóan az első 
hivatalos lépések máris megtörténtek.

Nem messze tőle áll a lőportorony, a vár bal
oldali homlokzatának hátsó sarkánál. Ma há
zakkal van összeépítve. Belül kerek terem, 
alatta pince nyílik. Valószínűleg a délnyugati 
sarokbástya átalakítása.

A parkban a középkor együtt verseng a ba
rokkal. A hatalmas Harruckern-kastély, mely a 
szép kert közepét foglalja el egy emeletes, 5 4- 
3 +  5 +  3 +  5 4 -3 +  5 tengellyel, két sarkán két 
hatalmas négyszögletes laposan fedett toronnyal. 
Főhomlokzatának oromzatában Theresia Baro 
Wenckheim, N ata  B. Gräber neve és 1798-as év-

A GYULAI VÁR UDVARA.
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szám. A középrizalit előtt nagy erkély ugrik ki. 
A hátsó homlokzat hasonló, erkély nélkül. A 
jobboldali torony középkori huszárkapu, mely 
a várhoz tartozott, íves átjáróval és gótikus 
kapuval. Baloldali párja 1833-ban épült.

A kastélyt a Harruckern-család építtette 1745 
előtt, középrizalittal és 4 +  3 +  4 tengellyel. 1795- 
ben leégett, 1798-ban gróf Wenckheim Józsefné 
Gräber Terézia jelentékenyen bővíteni kezdte, 
erre vonatkozik a homlokzati felirat, de a mun
kát csak 1803-ban fejezte be gróf Wenckheim 
Ferenc megbízásából Czigler Antal. A szép kas
téllyal a műtörténeti irodalom eddig csak futó
lagosán foglalkozott, pedig hatalmas arányai és 
nemes részletei miatt megérdemelné a behatóbb 
tanulmányt.

A kisebb emlékek közül nevezetesebb a fe
dett lovarda földszintes, középormos, klasszici- 
záló épülete, mely 1833-ból való és mestere 
ugyancsak id. Czigler Antal. Inkább kegyeleti 
jelentőségű Erkel Ferenc egyszerű szülőháza, 
melyben a nagy operaköltő megpillantotta a 
napvilágot. A régebbi műszaki alkotások közül 
említhető a négynyílásos, kőből épült Bárdos- 
híd, mely 1811 — 1816 közt keletkezett.

í
KRISZTUS ALAKJA FESZÜLETRŐL. Bronz. XIII. sz. 

Gyula, Múzeum.
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Búcsúzóul a meglepően gazdag és kiváló íz
léssel rendezett városi múzeumban teszünk láto
gatást. A válogatott őskori gyűjtemény után 
meglepetésként hat egy vitrin, telistele gyönyörű 
fekete- és vörösfigurás attikai és itáliai vázák
kal, oly kollekció, mely a budapesti gyűjtemé
nyek idevágó anyaga felett áll. Ezeket, vala
mint a római kisbronzok szép sorozatát Haán 
Lajos festőművész hozta a napsütötte Itália 
földjéről. Igen szép a Várhelyen, Erdélyben ta
lált bronz kentaur. A honfoglalási és későközép
kori leletek dús sokasága csalogatja a szakértőt. 
Itt csak kettőt emelünk ki, melyeknek képét kö
zöljük. Az egyik egy X. századi bronzkereszt, 
mely magjában valaha ereklyét rejtett, domború 
és vésett alakokkal. Nemrégiben találták Gyula 
városában. Korai voltát bizonyítja, hogy Krisz
tus felöltözve függ a kereszten. A másik egy

Krisztus-test. Sajnos, éppen a fejrész meglehető
sen deformálódott. Nagyváradon találták és a 
XIII. századból származik, az ágyékkendőn 
úgynevezett limogesi, ágyazott zománc nyomait 
találjuk. A zománc kezelésének nyersebb módja 
arra vall, hogy nem francia importmunkával, 
hanem helyi utánzattal állunk szemben.

Középkori kályhacsempék, edények, két igen 
szép reneszánszkori gyűrű között jutunk el a 
helyi céhemlékek és érmek gyűjteményéhez. A 
képek között említésre méltó egy XVIII. szá
zadi olasz vászon, mely nimfát és szatírt ábrá
zol, egy osztrák bárok kép Judit és Holofernes 
jelenetével és egy Correggio iskolájából szár
mazó Ámor-fej, ezek is valamennyien Haán 
Lajosnak, a lelkes gyűjtőnek hagyatékából szár
maznak.

G E N T H O N  I S T V Á N
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T H A N  MÓR
( 1 8 2 8 ----I 8 9 9 )

J-han Mór művészetének értékelése már éle
tében lényeges változáson ment keresztül. Nagy 
és fényes pályát futott be. Mint történeti festőt, 
a magyar történelem eseményeinek megörökítő- 
jét ünnepelték. Később, midőn művészete 
már túlhaladott stílust képviselt, kisebbedett je
lentősége. Az impresszionizmuson nevelkedett 
kritika még kevesebbre tartotta.

Than János kincstári tiszttartó és Setényi 
Schrott Ottilia fia volt, s 1828. június 19-én 
született Óbecsén. Középiskoláit Kalocsán vé
gezte, majd 1846-ban Pestre jött és beiratkozott 
az egyetem jogi fakultására. Közben rajztehet
ségének fejlesztésére magánórákat vesz Barabás 
Miklóstól. Első keltezett műve, a „Színházi je
lenet a Gerő bánból“ 1845-ből való (Székesfő
városi Történeti Múzeum). Ezt fiatalkori akva
relljeinek hosszú sora követi. Egy részük ön
álló kompozíció, a másik csoportot Barabás 
műveinek másolatai teszik. Az utóbbiak főleg 
tájképek, mesterének aprólékosan részletező 
modorában. Saját kompozíciói történeti jele
neteket ábrázolnak. Valamennyi később meg
örökített történeti jelenetét megtaláljuk köz
tük. Érdeklődése tehát már ekkor hatá
rozott irányban nyilatkozott meg. Témáit az 
ifjúság szenvedélyességével viszi papírra. Ké
sőbbi, érett vásznain nyoma sincs ennek a ro
mantikus lendületnek. A képek alaptónusa in
kább sötét, kevéssé akvarellszerű. Később azon
ban, Barabás hatására, megvilágosodnak a szí
nek, mint pl. „Ónodi országgyűlés“ (Fővárosi 
Képtár) c. akvarelljén. Az alakok egytől-egyig 
alacsonyak, tömzsiek, arcvonásaik alig külön
böznek egymástól. E korai vízfestményeinek 
rajza és kivitele kezdetleges, bár egyes alakok 
megoldása sikerült. (Pl. „Régi magyarok S. 
Gáliban.“ — Szépművészeti Múzeum.) Nemcsak 
az teszi értékessé vázlatait, hogy egyéniségének 
historikus beállítottságát megismerhetjük, ha
nem önmagukban is érdekesek. Az ifjú festő 
technikai kezdetlegességében is vonzó kifejező
képessége teszi azzá őket.

Közben a politikai események megakasztot
ták egyetemi tanulmányait, mint jó hazafi a 
honvédzászlók alá sietett. Budavár visszavétele

után Görgey tatai főhadiszállásán jelentkezett, 
ahol két fitestvére szolgált. Az ő révükön is
merkedett meg Görgeyvel, aki hadifestővé ne
vezte ki, s akinek seregét az 1849-i tavaszi 
hadjáratban mindenüvé követte. A látottakról 
számos akvarellvázlatot készített. Ezek közül 
„Budavár bevétele“ oly nagy tetszést aratott, 
hogy a törzskari nyomdában litografálva sok
szorosították. Később Bécsben eredeti vázlatai
nak nagyrészét elkobozták és a haditörvényszék 
Rendeletére megsemmisítették. így csak azok a 
vázlatok maradtak meg, amelyeket a forrada
lom után készített.

A vázlatok nagyrésze mindeddig lappangott, 
múzeumainkban mindössze öt idetartozó lap 
volt található. Néhányat ezenkívül a sokszoro
sítás őrzött meg számunkra. A Magyar Törté
neti Képcsarnok gyűjteményének egyik 18 lap
ból álló, szabadságharci csatajeleneteket ábrá
zoló sorozata stílusbelileg teljesen megegyezik 
Than fiatalkori akvarelljeivel. Közülük a ka
talógusban Than műveként csak egy szerepel, 
a 48-as Károlyi-huszárok tiszti csoportját áb
rázolja. A sorozat egy másik darabja, mely 
Budavár bevételét ábrázolja, az említett kő
rajzzal egybevetve teljesen azonosnak mutatko
zik. összehasonlítva e sorozatot korabeli akva
relljeivel és hiteles szabadságharci lapjaival, 
nyilvánvaló, hogy Than elveszettnek hitt mű
veivel van dolgunk. Alátámasztja ezt a feltevést 
az a tény is, hogy az ábrázolt csatajelenetek 
kivétel nélkül 1849-ből valók. Than pedig csak 
1849-ben csatlakozott Görgey seregéhez. A csa
ták nyüzsgését és borzalmait éppúgy veti pa
pírra, mint korábban a mohácsi ütközetet, vagy 
az ónodi országgyűlést. A hazafias témák iránti 
lelkesedés fűti itt is, igyekszik ekkor még cse
kélyebb készültségéhez mérten megoldani fel
adatát. Előadásának mozgalmassága primitívsé
gében is megkapó.

A szabadságharccal lezárul Than kezdeti 
korszaka. Világos után nem térhetett vissza az 
egyetemre s művészi hajlamaitól ösztökélve 
végleg a festészet mellett döntött. Egyideig még 
Pesten élt és forradalmi vázlatainak másolásá
val igyekezett bécsi útjára pénzt szerezni. Visz-
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szatekintve a Barabásnál töltött évekre, fel
merül a kérdés, mit kapott Than Barabástól 
tanulóévei során. Későbbi igazi mestere, Rahl 
más elveket vallott. A rajz és kompozíció, va
lamint az olajfestés technikájának elemeit tőle 
tanulta. Művészi hitvallása is a Rahl-iskola lég
körében alakult ki. Arcképfestészetében és a 
genre-műfajokban, tehát munkásságának Rahl- 
tól nem kultivált és így nem befolyásolt mű
fajaiban mindvégig érezhető azonban Barabás 
hatása.

1851. április 29-én iratkozott a bécsi Akadé
mia festészeti szakosztályára, ahol Kuppclwie- 
ser igazgató mellett Rahl és Dobiaschofsky vol
tak mesterei. Bécs művészeti életében ekkor az 
akademizmus nagy stílusa és a biedermeier ér
zelmes naturalizmusa uralkodott. Az Akadémia 
tanári kara e két irány követői közül került ki. 
Than tanulóéveinek idején a biedermeier csil
laga letűnőben volt, s a vezetők, Führich és 
Kuppelwieser a vértelen akademizmust kép
viselték. Ebbe a környezetbe került Rahl 
erőtől duzzadó vitalitásával és akkor forradal
minak tarto tt szellemével. Művészete mai
szemmel nézve egyáltalán nem volt oly forra
dalmi. Stílusa a régiek alapján kidolgozott 
eklekticizmus, amely a klasszicizmus szigorú

szerkesztési módjához és pontos rajzához a 
színek elevenségét adta hozzá. Rahlnak távoz
nia kellett az Akadémiáról. Leghívebb növen
dékei ennek hírére kijelentették, hogy ők 
növendékei ennek hírére kijelentették, hogy ők 
is vele távoznak és megkérték, alapítson mester- 
iskolát, mint W aldmüller. Than szintén öröm
mel lépett át Rahl magániskolájába, valószínű
leg nemcsak a mester iránti tiszteletből, hanem 
azért is, mert a szabadságharcban résztvett ifjú 
számára megfelelőbb volt Rahl környezete, mint 
az Akadémia merev szabályzata. A Rahlnál töl
tött idő alatt elsősorban technikai tudása töké
letesedett. A mester annyira megkedvelte, hogy 
itáliai tartózkodásai alkalmával reábízta az is
kola vezetését. Ezekben az években már k iállí
tásokra is küldött képeket, először csak akvarei- 
leket. Bécsi akvarelltermésének nagyrésze m a
gyar genre-jelenet. Ilyen a Ferenczy Béla plébá
nos úr tulajdonában lévő kis kép. Betyárjelene
tet ábrázol, a háttérben lévő csárdába éppen most 
mennek be a pandúrok, hogy az ott mulatozó 
betyárt elfogják, aki azonban akkor már a 
csárdát körülvevő fák védelme alatt lóháton 
megugrik. Legjobb korai akvarell-lapja ez. T er
mészetábrázolása és színei, az alakok kidolgo
zása a régi, de rajzhibák nélkül. A jelenetet hu
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morosan, minden hamis heroizmus, vagy bieder
meier érzelmesség nélkül állítja be. Olyan ritka 
pillanatban készült, amikor a művész szabadon 
követte egyéniségének sugallatát. Már túljutott 
a gyermekkor hatásvadászó túlzásain.

1853-ban festi első olajkompozícióját „N yáry 
és Pekry elfogatása“ címmel (Legfelsőbb H on
védelmi Tanács). Ezzel egycsapásra kiemelke
dett, fiatal kora ellenére is kiváló művet alko
tott. Még Rahlnál festette ezt a romantikus 
kompozíciót. Elrendezésében a főjelenet középre- 
helvezésével régi sémát követ. A várat már el
foglalták a törökök, a falakon át özönlenek be. 
A középpontban N yáry, a vár kapitánya, övé
ben a vár kulcsaival, kezében buzogánnyal és 
zászlóval. A nagy tolongásban elesett, haját 
egy török csavarja kezére, éppen készül, hogy 
lesújtson reá, amikor egy szerecsen Szolimán 
parancsára lefogja karját. Szolimán jobboldalt 
lováról szemléli a jelenetet. A törökök és a hő
siesen küzdő magyar vitézek hullámzó csoport
jai a kép mozgalmassága ellenére sem zsúfoltak. 
Nem találjuk meg azt a pathetikus merevséget 
sem, amely később legtöbb művének sajátsága. 
Színei meglehetősen sötétek, de mély tüzekkel 
és a megvilágítás fény- és árnyjátékával nem 
\  álnak egyhangúakká. A középpontban elhe
lyezett főjelenethez nemcsak fénnyel és élén- 
kcbb színfoltokkal, hanem csoportfűzéssel is 
vezeti a szemet. N yáry élénkvörös ruhája, kö
rülötte a törökök világosabb öltözete kiragyog
nak a környező sötétebb tónusokból. Szenvedé
lyessége csak N yáry alakján törik meg, aki in
kább ernyedtnek hat. A képen a fiatal 
festő hazafias lelkesedése és ennek kifeje
zési eszközei teljes összhangban jelennek meg. 
Érthető tehát, hogy mind Bécsben, mind Pesten 
felfigyeltek reá és a lapok kritikái nem fukar
kodtak az elismeréssel.

1855-ben Németországon és Belgiumon ke
resztül Párisba utazik. Itteni tartózkodása alatt 
nem kapcsolódott egyik párisi iskola életébe 
sem, s lényegileg a korabeli francia művészet
nek nem volt reá számottevő hatása.

Párisból Bécsbe tér vissza Rahl műhelyébe. A 
következő év hozza az első nagy sikert. „Imre 
király elfogja lázadó öccsét“ c. képével (Fő
városi Képtár) megnyeri a Műegylet történeti 
iestménypályázatának 1000 pftos első díját. 
Ezen a művén már megtaláljuk a későbbi évek 
teljes kelléktárát: az előtérbe helyezett hatal
mas alakok szigorúan kimért központi elrende
zést, egyenletes megvilágítást, sötét, barnás
tónusú színezést, üres középteret és elmosódó,

THAN MÓR: OLASZ NŐ. Budapest, Éledd Tihamérné tulajdona.

érdektelenül kezelt tájrészletet a háttér
ben. Feladta tehát szenvedélyességét és mozgal
masságát az elrendezésben, a fény és árnyék vál
takozását és aktív szerepeltetését a kompozíció
ban, végül pedig színességét. A természet és táj 
iránti érdektelensége már korábbi myvein is ki
tűnt.

1858 — 59-ben Rómában tartózkodik, ahová 
a. pályadíj elnyerése után ment tanulmányútra. 
Itt-tartózkodása alatt csak a nazarénusokkal ke
rül számottevő kapcsolatba. Maga azonban nem 
lett a „nazarénus“ irány követője. Itáliában 
számos kisméretű genreképet és tanulmányfejet 
festett biedermeier modorban. A politikai ese
mények sürgették távozását. Rövid időre még 
Bécsbe megy, 1860-ban pedig véglegesen Pestre 
tér vissza. Ezzel tanulóévei voltakppen be is 
fejeződnek. Stílusa már tisztán áll előttünk, s 
élete folyamán csak kevés változáson megy ke
resztül. Rahl iskolájának pathetikus heroizmusa 
és kolorizmusa megfelelt temperamentu
mának és az akkori közönség ízlésének. 
Az önkényuralom idején a magyar tör
ténelem sok dicső mozzanatát örökítette meg, 
így nemzeti missziót töltött be költőink mellett. 
Az épülő és csinosodó, a X IX . században világ- 
városiasodó Budapest majdnem minden köz-
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épületében találkozunk falfestményeivel. 1860- 
tól egészen 1885-ig a nagy megbizatások szaka
datlan sora követi egymást. Ez Than életének 
iegtevékenyebb korszaka. Művészeti életünk 
minden mozgalmában résztvesz, a magyar mű
vészet emelésén fáradozik. Művészetének ön
tudatában nem engedi, hogy intrika, önzés, 
nemtörődömség elnyomják. Külföldi útjai so
rán megismerkedett a művészi élet sajátos kö
vetelményeivel és azok érvényesítését sürgeti.

Than jó összeköttetései, eddigi sikerei, kül
földön is ismert neve megkönnyítették az indu
lást. Számos megrendelést kapott történeti, val
lásos kompozíciókra, arcképekre. Nagyobbsza- 
bású feladatokra is vágyott, aminek alkalma mi
hamar elérkezett. 1863-ban Rahl másik kiváló 
növendékével, Lotz Károllyal együtt kapott 
megbízást a pesti Vigadó lépcsőházának díszí
tésére. Később a nagyterem mennyezetét is el
vállalta, amely eredetileg Teuchert Károly fel
adata volt. Végül még az akkori buffet festé
szeti díszeinek egyike, az „A ttila lakomája“ c. 
hatalmas falkép is neki jutott. Ez utóbbin érvé
nyesítette először törhetetlen energiáját, amikor 
a városi tanács a pályázati eredmények meg
kerülésével el akarta tőle venni a jogosan ka

pott megbízást, hogy azt Heinrich Edének, egy 
szerénytehetségű, későbiedermeier festőnek adja. 
T hant eredményes küzdelmében ekkor már a 
sajtó is támogatta, s barátai is mindent megtet
tek, hogy „kellő igazság szolgáltassák ki az ér
demnek“ .

A falképeket a kritika egyhangú lelkesedés
sel fogadta, s Keleti Gusztáv véleménye szerint, 
ha van is fogyatkozás a műveken, ezt az egész 
fényes eredménye mellett bátran elnézhetjük. 
Fokozta a lelkesedést az is, hogy a müncheni és 
bécsi kiállításokra küldött szénrajzok szintén 
elismerést érdemeltek ki. Az akkori java német 
akadémikus mesterekkel kiállották a versenyt.

Falképstílusa Rahl nyomán indult, annak mo
numentalitását érezzük rajta. Színezése azon
ban fakó és egyhangú, csak később élénkül meg 
Lotz hatására. Falképei voltaképen monumen- 
talizált olajfestmények, stílusa ezekben is 
ugyanazt az egyenletes vonalat követi.

A Vigadó falfestményei egycsapásra feléje 
irányították a figyelmet. A nemzet megbecsült 
festője lett, akitől sokat vártak s akinek ettől 
fogva két évtizeden keresztül minden nagysza
bású közmunkában vezető szerep jutott.
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Következő monumentális megbízatása a Nem 
zeti Múzeum lépcsőházában magyar történeti 
jeleneteket ábrázoló képszalag és allegorikus 
alakok. Itt szintén Lotzzal együtt dolgozott. 
Lotz a mennyezetet és a friz egynegyedét fes
tette. Than szigorú akadémikus szabályok sze
rint adja elő mondanivalóit. Az alakok méltó
ságteljes nyugalomba merevedve foglalják el a 
számukra kijelölt helyet. Még a legszenvedélye
sebb jeleneteken és jellemeknél sem lépik túl 
ezt a kényszerű határt. Főleg ott szembetűnő ez, 
ahol a történelmi események több mozgalmas
ságot és szenvedélyességet kívánnának, mint pl. 
a hitviták és a szabadságharc jeleneteinél. Igaz, 
hogy az ábrázolandó tárgyat úgy válogatta ösz- 
sze, hogy ennek hiányát ne érezzük. így a ké
pek valamilyen nagy Pantheonhoz hasonlítha
tók, ahol mindenki helyet foglal, aki a magyar 
történet kimagasló alakja volt. Főerénye a vi
lágos elrendezés és a derűs színezés, amit a 
szemlélő a túlmagasra helyezett képek első be
nyomásaként észrevesz.

A Nemzeti Múzeum falképeit újabb siker kö
veti, a történeti festménypályázat első díja. 
1870-ben a közelgő bécsi világkiállításra való 
tekintettel a kormány 200 aranyas történeti 
festménypályázatot ír ki, melyen vázlatokkal és 
kész képekkel egyaránt részt lehetett venni. A 
nemes verseny hazánk minden jelentősebb mű
vészét munkára serkentette. Than Flabsburg 
Rudolf és Kun László morvamezei találkozását 
választotta tárgyául. Az első kiállításon csak a 
vázlatot m utatta be (Szépművészeti Múzeum). 
Ez a kisméretű vászon tanúságot tesz festői eré

nyei mellett, amelyről nagy képei többé-ke- 
vésbbé hallgatnak. A vázlat elfogadása után 
került sor a kivitelre. Than egyéni stílusának 
egyik legjobb alkotását nyújtotta itt. H a nem 
is mondhatjuk, hogy felülmúlta önmagát, te
hetségének minden tényezője harmonikusan ér
vényesül. Szakít a megszokott térbeosztási sé
mával és levegősebben helyezi el alakjait. Az 
alakok nem nehézkesek. A színezés friss, nem 
használja a megszokott mértékben barnás tónu
sait. Hatásos a felkelő nap áttörő sugarainak 
és a reggel levegőjének érzékeltetése.

A Nemzeti Múzeum falfestményei után 
újabb állami megbízatásokat kap. 1875—76- 
ban a Markó-utcai gimnázium, 1878— 79-ben 
pedig a Várbazár falfestményeit készíti. Ez 
utóbbiak a szabadban lévén, kitéve az időjárás 
viszontagságainak, teljesen tönkrementek.

A Markó-utcai gimnázium dísztermének vá
szonra festett falképeit ismét Lotz Károllyal 
együtt készíti. Than a képek tárgyát a római 
történelemből merítette. Legjobban sikerült a 
Cicerót és Catilinát ábrázoló festmény.

1879— 81-ben készülnek a ferencvárosi plé
bániatemplomot díszítő falképek. Than ezzel a 
megbízatással változatos és nagy feladatot ka
pott. Az üvegfestmények kartonjaitól kezdve, 
egyes alakokat, nagy falfelületeket betöltő je
leneteket kellett alkotnia, lehetőleg egységes 
felfogásban, hogy a különböző természetű mű
vek egymással és templom neoromán stílusával 
összhangban legyenek.

A 70-es évek kezdete óta művészi felfogásá
nak bizonyos változását figyelhetjük meg. Nem

THAN MÓR: TÜNDÉR ILONA. Falikép a pesti Vigadó lépcsőházában.
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szabad azonban gyökeres átalakulásra gondol
nunk, csak saját művészi alapelvein belül létre
jött egyenletes fejlődésre. Rahl hatását részben 
levetette azzal, hogy alakjainak ábrázolásában 
több a belső igazság, kevesebb a rideg, kimért 
póz, mint azt „Kun László és Habsburgi Ru
dolf“ c. történeti vásznán és a Bakács-téri temp
lom Szt. László-oltárképén látjuk. Jeleneteinek 
csoportosítása levegősebb, s bár a táj még min
dig kevéssé érdekli, igyekszik a nekiszánt alá
rendelt szerepben jól megoldani. Világítási ha
tásokkal kísérletezik a kompozíció élénkítésére 
és egységbefogására. Színei világosabbak és élén- 
kebbek, kevesebb a barnás tónus. Társának,

Lotznak önkénytelen befolyására kell gondol
nunk. Együttműködésük során segített neki any- 
nyira-amennyire felszabadulni Rahl hatása alól.

1879-ből való önarcképe új stílusának alkal
mazását mutatja az arckép terén (vitéz báró 
Than Károly altábornagy tulajdona, Bpest). 
Mellkép, kissé balrafordulva ábrázolja az öre
gedő művészt. Arcáról erély sugárzik. Meg
marad a szokott biedermeieres stílusban, de esz
közei egyszerűbbek, beállítása frissebb, életsze
rűbb, mint többi arcképein. Lelki kifejezése is 
elmélyültebb. Festői eszközei itt csak a valóság 
hű visszaadását szolgálják. Színei így nem túl
ságosan sötétek, a háttér is világosabb a szo
kott zöldes-szürkénél. Előadásmódja híven szol
gálja a meglátás karakterizáló erejét. Valóság
szemlélet és művészi kifejezés teljesen fedik 
egymást. Egyik sem játszik alárendelt szerepet 
a mű szellemi egységének rovására.

A soronkövetkező állami falképvállalkozás a 
M. Kir. Operaház díszítése volt. I tt érte Thant 
pályájának első csalódása. A pályázati felszólí
tás szövege szerint Lotzzal mindketten kötelesek 
voltak a nézőtér összes felsorolt falképeihez 
vázlatokat benyújtani; akinek a vázlata meg- 
íelelőbb volt, annak kellett aztán saját tervét 
a másik művésszel együtt kidolgoznia. Than 
terve vesztes lett, mert alakjainak klasszikus 
nyugalma Lotz kecses mozgalmasságával nem 
tudott versenyezni. Az ő Olympusa Lotzéhoz 
képest túlságosan statikus volt, éppen ezért nem 
mennyezetfestménynek való, színezése pedig 
tompa, barnás szürke. Tervének visszautasítása 
után sértődötten visszavonult és lemondott a 
közös megbízatásról. Ettől kezdve egyre inkább 
visszahúzódott mindenféle nagyobbszabású meg
bízatás elől, ha vállalt is ilyen feladatot, 
mindig övé volt a kisebb rész. Későbbi pana
szainak és kifakadásainak alapja, az érdemeit 
mellőző emberek iránti bizalmatlanság is innen 
ered.

Ezekben az években Than már öregnek szá
m ított a közönség és a kritika szemében. Fáj
dalmas csalódottsággal vette észre, hogy bár az 
úttörők közé tartozott, mellőzik, hálátlanul el
felejtik. Bízva a maga igazában, mégis ver
senyre kel a fiatalokkal. Az időt azonban nem 
tudja megállítani, erején felülit nem nyújthat. 
Csüggedten tesz szemrehányást barátainak, hogy 
még ők is elfelejtkeznek róla. 1885-ben család
jával Olaszországba költözik, s ezt csak 1890— 
1896 közötti hazai tartózkodása alkalmával sza
kítja meg hosszabb időre.
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Olaszországi évei alatt alig fest nagyobbsza- 
bású művet; női arcképek, tanulmányfejek, tá j
képek teszik itteni működésének nagy részét. 
Művészete ezeken festőileg finomodik, a kifeje
zésben bensőségesebb lesz. Főleg női arckép
sorozata tesz további művészi fejlődésről tanú
ságot. Annyiban szerencsés volt számára az 
utóbbi évek otthoni balsikere, hogy tehetségének 
végső kibontakozását véghezvihette.

1890-ben, Ligeti Antal halála után meg
pályázza a Nemzeti Múzeum képtárőri állását 
és el is nyeri azt. Leveleinek tanúsága szerint 
azonban már a kinevezésnek sem tud huzamo
sabb ideig örülni. A régvárt visszatérést hazá
jába úgy tekinti, mint újabb gondok okozóját. 
„Mennyi kellemetlenség ezért a csekély elő
nyért!“ sóhajt fel keserűen.

Utolsó nagyobb megbizatásában való csaló
dása és hiábavaló erőfeszítései elkeserítették és 
felőrölték még meglévő munkaképességét. Ez a 
feladat a Bazilika festészeti díszítése volt. A 
főkapu timpanonjának díszítésére a megbízást 
már 1891-ben megkapta és a m ozaikkartont el 
is készítette. E mellett még hátra volt az egész 
templom festészeti díszítése. Than nagy becs
vággyal készült erre a munkára, mert Ybl már 
korábban megbízta, hogy készítsen nagy álta
lánosságban vázlatokat a Bazilika belső festé
szeti díszítésére, majd a kupola mezőinek éke- 
sítésére. Ybl halála után annak utóda, Kauser 
József műépítész is bíztatta a művészt e vázla
tok részletes és nagyobbmérvű kidolgozására. A 
templomépítési bizottmány ülésén is javasolta, 
hogy adják a művésznek a kupola díszítésének 
megbízását. A bizottmány elfogadta a javasla
tot, de Than nem volt hajlandó az időközben 
Lollok Lénárd plébánostól előírt programm sze
rint új vázlatokat készíteni, hanem ragaszko
dott saját régebbi vázlatainak elfogadtatásához. 
Az ebből származó hosszas és kellemetlen huza
vonák közben csalódottan vette észre, hogy már 
nem oly respektált művész, mint az Attila- 
freskó korában volt. Végül is az utolsó kiegye
zési kísérlet visszautasításával minden további 
érintkezést megszakított a Bazilika építési bi
zottmányával és a későbbi két kis bejárati tim 
panon mozaikkartonjának megtervezését sem 
vállalta.

1896-ban hosszabb betegszabadságra megy 
Triesztbe. Vissza se tér többé Magyarországra, 
1898-ban lemond állásáról és most már végleg 
elköltözik Budapestről. Életének utolsó három 
évében már nem igen festett. Fáradt öregember 
volt. 1899. március 11-én halt meg párnapi be-

THAN MÓR: ÖNARCKÉP. Budapest, vitéz Than Károly tulajdona.

tegeskedés után Triesztben. O tt is temették el.
Festői működése ötven esztendőt ölel fel, 

1846-tól 1896-ig. Első korszakában, tanulóévei 
során két ellentétes irányzat hat rá: Barabás 
magyaros romantikája és Rahl klasszicizmusa. 
Egyik sem jut nála véglegesen uralomra, a két 
ellentétes stílus végigkíséri művészetét. Rahl 
elsősorban történeti érdeklődését és képszerkesz
tési módszerét serkentette. Hazatérve, Rahl kö
vetőjeként aratta első sikereit, s ez a kezdeti 
lendület csak növelte önbizalmát.

Történeti képeinek és falfestményeinek klasz- 
szicista, akadémikus modora mellett tovább élt 
Barabás hatása is életképein, nagy műveinek 
tájképi hátterein s arcképfestészetében. Túlságo
san jó tanítvány volt ahhoz, hogy saját egyéni
sége teljesebben kifejlődjék. Festői tehetségnek 
nem volt híján, aki színvázlatait látta, meggyő
ződhetett róla. Ezek a kisméretű képek művésze
tének új oldalával ismertetnek meg; friss színek
kel, biztos technikai tudással könnyeden tolmá
csolja rajtuk elképzelését. Meglepnek alkotójuk 
szabad, mesterségbeli korlátoktól mentes látás
módjával. Nagy vásznainak egy-egy alakján, 
iól megoldott csoportfűzésén, természetes köny- 
nyedséggel felépített szerkezetén kitűnik igazi 
művészegyénisége. Rahl nyomasztó hatása gá
tolta abban, hogy ezt harmonikusan továbbfej
lessze.
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H a nem is volt úttörő egyéniség, érdemes és 
tehetséges művész volt. Más mester keze alatt 
talán jobban, szabadabban kibontakozhatott 
volna. Mindenképen tisztelt hely illeti meg az 
újabb magyar festészet történetében. Nem hú
zódott a munkától s nem kereste külföldön a 
boldogulást. Kivette részét azokból a feladatok
ból, amelyeket a fellendülő magyar kultúra és 
művészi élet kínált. H a Than nem lett volna, 
kevesebb magyar művész kezealkotását láthat-

nók középületeink falain; helyette talán bécsi 
festők jutottak volna munkához, akik azt nála 
jobban aligha végezték volna el. Munkájában 
hazája iránti szeretet vezette; sokszor az anyagi 
sikerről is lemondott, csakhogy dolgozhassák és 
hazája művészetét szolgálja. Mint az újabb ma
gyar művészet egyik nagyérdemű úttörőjét mél
tán illeti meg az utókor hálás tisztelete.

D R .  W I L H E L M B  G I Z E L L A
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A rpádházi Boldog Margit szenttéavatásának 
évét a magyar katolikus társadalom azzal is 
emlékezetesebbé óhajtotta tenni, hogy tervbe
vette a nagy magyar szent kultuszát elmélyítő 
szobormű felállítását. A legelső és talán leg
nehezebben megoldható kérdés volt a szobor 
felállításával kapcsolatban annak a helynek a 
kijelölése, ahová az emlékmű kerüljön, ahol az 
méltó keretben hirdetheti történelmünk egyik 
legkedvesebb, legáldozatosabb életű szentjének 
nagyságát. Felmerült elsősorban, mint legmél
tóbb hely és éppen Szent Margitról elnevezett 
egykori „Nyulak szigetének“ valamelyik pontja. 
Ez a megoldás, mivel a sziget forrt össze leg
közvetlenebbül a dominikánus apácává lett ma
gyar király leány életével, a legkézenfekvőbbnek 
és legméltóbbnak látszott. Tudtunkkal m ár ki 
is volt jelölve az emlékmű helye a sziget-bejáró
val szembeni nagy térség középpontjában. Nem 
ismerjük pontosan a körülményeket, amelyek 
végül is odavezettek, hogy ez a szép és méltó 
terv nem valósulhatott meg, de úgy hisszük, a 
háború okozta nehézségek, a nemzet kegyeletét 
monumentálisán kifejező emlékmű felállításának 
költségei okozták elmaradását.

Szent Margit szobra végül is a Székesfőváros 
vezetőinek kezdeményezéséből és áldozatkész
ségéből valósul meg. Budapest földjét Szent 
Margit életéhez közvetlen kapcsolatok fűzik. 
Székesfővárosunk vezetősége éppen ezért az egész 
nemzet kegyeletét kifejező emlékmű pótlására, 
ha szerényebb keretekben is, — de mint saját 
külön hála adóját nyújtja Szent Margitnak azt 
az emlékművet, amelyet negyvenhét pályázó, 
ötvenhat alkotása közül, az erre a célra felkért 
tizennégytagú zsűri kiválasztott. „Budapest Szé
kesfőváros, melynek földje a szent királyleány
nak otthona és végső nyughelye volt, — áhita- 
tos kegyeletének és hódoló tiszteletének látható 
jelét kívánja adni és a megdicsőült nevét viselő 
VI. kér. Ferdinánd-téri templom előtt lévő té

ren a mai kor művészi eszközeivel földi alakját 
emlékszoborral óhajtja megörökíteni.“ így szól 
a pályázati hirdetmény bevezetése, amely mint 
látjuk, egyúttal el is dönti a szobormű helyét, 
az egyik történeti emlékművünk, a zsámbéki 
templom alakjában épült Ferdinánd-téri plébá
niatemplom előtti parkot jelölve ki erre a célra. 
A pályamű elkészítésének kiírása elsősorban 
olyan alkotásra gondol, amely legfőképen a 
szent alakját emeli ki, de hangsúlyozza a pá
lyázati hirdetmény, hogy az alkotóművésznek 
figyelemmel kell lennie a hely adottságaira, 
arra, hogy a megvalósítandó emlékmű a temp
lom képével és arányaival összhangban álljon. 
Kiemeli, hogy a megoldandó feladat Szent M ar
git földi alakjának olyan szobrászati ábrázolása 
legyen, mely az ikonográfia előírásaival és a 
nemzeti köztudatban élő képpel összhangban 
áll. A kiviteli költségekre Budapest Székesfővá
ros 60.000 pengőt irányzott elő. A kiírásból 
és az előirányzott összegből, amely a mai ara
kat tekintetbe véve, nem túlzottan magas, vilá
gosan kitűnik a megbízók elgondolása. Egy
szerű, nyugodt talapzaton álló szobrot képzel
tek el, amely a környezetbe belesimulva, min
den, a figyelmet elterelő részlet kerülésével 
emeli ki a szent királyleány alakját. A pályá
zók többsége tényleg egyszerű talapzaton, min
den egyéb dekoratív, vagy genreszerű részlet 
mellőzésével, a Szent földi alakjának monumen
tális megfogalmazására törekedett, a beállítás
sal és atributumokkal igyekezett kifejezni a lé
nyeget. Meg kell állapítanunk, hogy ez egyik
másikuknak sikerült is (Jálics, Szomor, Csúcs) 
és, hogy mégsem közülük került ki az első díj 
nyertese, annak több oka is van.

Nem tudjuk, honnan, kitől eredt az a gondo
lat, hogy Szent Margitnak ez az emlékműve 
kútszerű kiképzéssel valósuljon meg, de tény, 
hogy a pályázók jelentős része —• mintegy uta
sításra —• ilyen megoldású pályaművet készí-
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tett. Azok, akik ezzel a kivitellel kísérleteztek, 
a dolog természeténél fogva tetszetősebb ered
ményhez jutottak és így bizonyos előnyben vol
tak az előbbiekkel szemben. Ez az előny nem
csak abban mutatkozott, hogy tervük megegye
zett — a kutas megoldás legfőbb pártolóinak — 
a Ferdinánd-téri templom plébánosának és h í
veinek óhajával, hanem abban is, hogy a kút- 
szerű kiképzés, ahol a szent királyleány szobra 
annak csupán egy részlete, több lehetőséget 
nyújtott a pályázatban kiírt feltételek tetszető
sebb teljesítésére. Szent Margit szobrának a ki
írás szerint ki kellett fejeznie a királyleány 
apáca-szentségét, átszellemült lényét — ez még 
egy önmagában álló szoborral megoldható —, 
de ki kellett hangsúlyoznia annak magyarságát 
is. Ez az utóbbi részben atributumokkal (ko
rona, címer stb.), de főleg jelenetekkel, tehát el
beszéléssel közelíthető meg. Ez megoldható lett 
volna talapzatos megoldással is, hiszen reliefek 
ott is elhelyezhetők, azonban a kutas megoldás

ezen a vonalon sokkal változatosabb lehetősé
geket nyújt.

Zaymus Gyula és az egyházközség híveinek 
felfogása affelé hajlott, hogy az ábrázolt szent 
egyéniségének, lelki és testi tulajdonságainak 
egyaránt a kötetlenebb, a közvetlenebb, a színe
zésre több lehetőséget nyújtó megoldás felel 
meg. De a pályázat eredménye azt mutatja, 
hogy a művészek is így állottak a feladattal 
szemben: a több, szabadabb lehetőségeket nyújtó, 
dekoratív elgondolás közelebb vitte őket az el
fogadható eredményhez. így adódott, hogy bár 
az eredeti elgondolás talapzatra helyezett mo
numentum készítését vette tervbe, mégis mivel 
a kutas megoldásban találták meg a pályázó 
művészek a közóhajnak leginkább megfelelő fo
galmazást, a zsűri végül is a négy díjazott pá
lyamű közül hármat ezek közül tüntetett ki és 
csak egy — Jálics Ernő pályaműve került a dí
jazottak közé, talapzatos, monumentálisán egy
szerű pályaművel. A zsűri egyhangú döntése el
lenére — amelyben mi is részesek vagyunk — 
és, amely Antal Károly kutas tervének juttatta 
az elsőséget, véleményünk szerint jálics Ernő 
jutott valamennyi pályázó közül legközelebb 
ahhoz az elképzeléshez, amely Szent Margitról 
mindannyiunkban él és amelynek testetöltését

N. KOVÁCS MÁRIA TERVE. (II. Díj.)
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mint szoborműnek olyan kiváló tulajdonságai 
vannak, amelyek művészeti szempontokból és 
főleg az eredeti kiírás értelmében azt az első 
díjra predesztinálták volna. Ritkán és csupán 
szerencsés, ihletett pillanatokban jut el a mű
vész a kifejezésnek arra a teljességére, a jellem
zésnek arra a mélységére, amelyet például Jálics 
pályaművének arckifejezésében megtalálunk. A 
Szent Margit alakjában, életével megtestesült 
áhitat, a csak a túlvilágra néző szentség sugár
zik erről az arcról. A zsűri méltányolta is Já 
lics Ernő pályaművének különleges értékeit és 
javasolta, hogy azt Budapest Székesfőváros va
lamelyik temploma részére megszerezze. Sajná
latos, hogy a művész ugyanakkor, amikor a 
szobrászi elgondolások és a szellem kifejezésé
nek ezt a szinte tökéletes egységét nyújtja, 
ugyanakkor egy-egy részlet formálásánál elemi 
hibákba esik. A fellépő balláb szervetlenül illesz
kedik a törzsbe, nem érezzük az anatómiai foly
tonosságot és az alak derékban is, mintha ará-

mindannyian óhajtottuk volna. Pályamunkáján 
látszik, hogy készítője vérbeli nagyplasztikus, 
monumentális feladatokra hivatott művész. Já 
lics Ernő kőben gondolkozik, ismeri annak min
den tulajdonságát és szigorúan ragaszkodik ah
hoz a zárt világhoz, amelyet a kőfaragás tör
vényei előírnak. Monumentálisán megfogott 
figurája még igy, kicsiben is magával ragadó 
erővel hat. Egyedül őnála érezzük az elképze
lés töretlenségét, azt, hogy teljesen tisztában volt 
feladatával. A többieknél — bármily művésziek 
és kiegyensúlyozottak is pályaműveik — nem 
érezzük ugyanezt. Valamennyi pályázó művész
nél, olyanoknál is, akikről eddigi alkotásaik 
alapján tudjuk, hogy monumentális gondolko
zásra, alkotásokra képesek, itt a kisplasztikára 
jellemző látást, gondolkodást észleljük. Ennek 
oka lehet egyrészt gyakorlatlanságuk — túl rit
kán jutnak nagy feladatokhoz —, de oka lehet 
a zsűritől, a zsűrikben résztvevő laikusoktól 
való félelem is. Tetszetős, teljesen kidolgozott, 
kicsinyített mását kívánják tőlük a létrehozandó 
alkotásnak és ez a körülmény igen sokszor fé
kezi le lendületüket és hovatovább átneveli lá
tásukat is. Jálics Ernő pályaművén az alig jel
zett formák élettelteijesek és habár bizonyos 
részlethibákat is meg kell állapítanunk rajta,

VARGA FERENC TERVE. (III. Díj.)
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nyaival elhibázott lenne. Értjük, hogy a művész 
stilizálásra törekedett, a szobor hátterét adó 
román stílusú templom szelleméhez közeledett, 
de sajnos, ez olyan elrajzolásokhoz vezette, ame
lyek érthetetlenek és megmagyarázhatatlanok.

A pályadíj egyhangú nyertese, Antal Károly 
nem hatolt olyan mélyre a megoldandó prob
léma egyetemességében. Tekintettel volt a kör
nyezetre, amennyiben egy szerencsésen kiegyen
lített megoldáshoz jut el. Olyan eredményhez, 
amely egyszerűségével, közvetlenségével és finom 
stilizáltságával bármely környezetbe beilleszt
hető, mindenütt zavartalan, művészi élvezetet 
nyújt. A kút, amelynek koronázója a Szent egy
szerűen, kissé talán túlságosan és hidegen meg
fogalmazott alakja, arányos felépítésével, re
mekbe vágott reliefjeivel és kellemesen elhelye
zett mozaikjaival, tökéletesen illeszkedik a 
templom kapuívezetével adódó keretbe. Mun
kája szinte hibátlan, nem hatol nagy mélysé

gekbe, de szellemes és dekoratív kifejezője azok
nak a hangulati elemeknek, amelyek a köz
tudatban Szent Margit alakját körüllebegik. A 
feladatát mindenkor komolyan és szeretettel ki
érlelő fiatal művész pályájának újabb szép állo
mása ez a siker. A második helyen díjazott pá
lyamű vitéz Nagy Zoltánné Kovács Mária terve, 
a szerencsés és a kevésbbé sikerült elgondolások 
egyesüléséből jött létre. Sikerült a Szent alakjá
nak megfogalmazása, amely átszellemült áhíta
tával, a túlvilág felé elomló szelíd tartásával 
tűnik fel. Kevésbbé szerencsésnek kell minősí
tenünk a kútszerű megoldású talapzatot, amely 
szétterülő víztartó medencéjével sokkal tágabb 
teret kívánna, mint amely az adott helyen ren
delkezésre áll. A harmadik helyen díjazott mun
kán — Varga Ferenc pályaműve —■ az előbbi
hez hasonló összhangbeli hibát találunk. A min
den bizonnyal a hátteret adó templom építé
szeti formái által sugalt súlyos talapzaton túl- 
könnyű a Szentnek, hozzásimuló őzikével genre- 
szerűen beállított alakja. Ikonográfiailag nem 
is értjük, hogy honnan merítette a művész az 
őzet megszelídítő, annak fejét simogató Szent 
Margit ábrázolását. Tudtunkkal a Margit-legen- 
dában ez nem szerepel és így ez a jelenet in
kább Szent Genovévát juttatja eszünkbe. De et
től a szigorúan vett ikonográfiái és a súlyelosz-

MADARASSY WALTER TERVE.
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tásban észlelhető kifogáson túl a mintázás köny- 
nyedsége, a Szent és az őzike alakjának bravú
ros egybeolvasztása, vérbeli művész munkája. 
Sőt — a pályamű nagy sikerét annak tulajdo
nítjuk, hogy az jár legközelebb ahhoz a bájos 
elképzeléshez, ahhoz a legendákon kifinomult, 
átszellemül ideálhoz, mely imindannyiunkban 
Szent Margittal kapcsolatosan, oly elevenen él.

A nyerteseken kívül még számos, velük szinte 
teljesen egyenrangú munkákat találunk. így 
Madarassy Valter részleteiben végtelenül finom, 
talapzatában is nemes felépítésű tervét. Az iko- 
nográfiailag és stilizáltságában a környezetbe 
leginkább beleülő pályamunka Szomor Lászlóé, 
aki azonban a remekül megfogott alak hatasat 
a szabványos postamenssel rontja le. Elmélyült 
munka Metky Ödönnek az imádság és a hit 
szimbólumait felénk mutató Szent Margit alakja. 
Csúcs Ferenc vázlata erőt, monumentális kész
ségét árul el és ebben a nemben egyik legkivá
lóbb pályamű. Grandtner Jenő nem számolt a 
hely és az anyagi keret követelményeivel. Szinte 
elképzelhetetlen, hogy a rendelkezésre álló ösz- 
szegből ez a pályamű kivitelezhető lenne. T er
vét az Assuntákra emlékeztető barokkos alak
kal, amely a művészi mintázás kis remeke és a 
szobor stílusától elütő talapzattal, nehezen le
hetne a háttér által meghatározott keretbe illesz
teni. Damkó József, Gy. Fekete Géza, Liszkai 
Kovács Zoltán és még számosán mások jutot
tak közel a megfelelő megoldáshoz és külön meg 
kell még emlékeznünk Ispánki József pályater
véről, amelynek főleg figurális része annyira 
finom, részleteiben oly gazdag, hogy a zsűri 
annak megvételét és kicsiben való kivitelezését 
javasolta. A pályázók nem túlságosan ragasz
kodtak azokhoz az ikonográfiái előírásokhoz, 
amelyek pedig egyházi jellegű emlékműveknél 
elengedhetetlenek. H a a művészet haladása és a 
felfogás változása bizonyos lazításokat engedé
lyez is ezen a téren, vannak a szenteket egy
mástól megkülönböztető olyan előírt jegyek, 
amelyeket a művészeteknek mindenkor tiszte
letben kell tartaniok. Ez a megállapításunk An-

ISPÁNKI JÓZSEF TERVE.

tál Károly pályaművére is vonatkozik. Az így 
fellelhető apróbb hibák, változtatások azonban 
a zsűri egyházművészeti szakértőinek bevonásá
val könnyen kiküszöbölhetők és ezeknek vég
hezvitele után úgy hisszük, hogy a felállítandó 
emlékmű méltán fogja hirdetni a magyarság, a 
magyar történelem egyik legnemesebb alakjának 
— Szent Margitnak — emlékezetét.

KOPP JENŐ
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R. S Z Ö R É D I  I L O N A  
S Z E N T  MA R G I T - O L T Á R  A

R. Szörédi Ilona már több egyházművészeti 
alkotásával keltett figyelmet. Fiatalabb művé
szeinknek, számra és érdemre egyre gyarapodó 
abba a gárdájába tartozik, amelynek tagjai hi- 
vatottan, elmélyülten, komoly tudással, lelke
sen szentelik magukat az egyházi festészetnek. 
Első nagyobb ilyen műveit, egy Angyali Ü d
vözletét és egy magyaros szárnyasoltárát az 
Orsz. Egyházművészeti Tanácstól a Nemzeti 
Szalonban rendezett kiállításon m utatta be, s 
feltűnt rajtuk az ifjú művésznő határozott, 
egyéni stílusiránya, amely szerencsésen egyesíti 
a hagyományt az újabb művészi törekvésekkel, 
magyaros díszítő elemeket tiszta festőiséggel. 
Árpádházi Szent Margit alakja is foglalkoz
tatta  már egy olajfestményén, amelyen a leg
újabban kanonizált magyar szentet, népies hím
zés-motívumokkal díszített háttér előtt, egy
szerű dominikána-öltönyben, kezében szentsége 
jelvényeivel, jobbjában önsanyargató korbács

csal, melléhez szorított baljában pedig kereszt
tel és könyvvel festette meg. Érthető, ha a finom 
érzésű művésznőt vonzotta szentjeink virágos 
kertjének e gyöngéd liliomszála. Legutóbb már 
egy nagyszabású szárnyasoltár főalakjává tette. 
Ez a műve a budapest-remetekertvárosi új 
templom M argit-kápolnájának oltárát díszíti. 
A Bozsik Pál prépost, plébános buzgólkodására 
épült templomot Lechner Jenő professzor ter
vezte. A M argit-oltár képét örömmel mutatjuk 
be olvasóinknak, mert egyike a legnemesebb kom
pozícióknak, amelyek Szent Margitról a szentté
avatás örömteljes alkalmából készültek.

Szörédi Ilona M argit-oltára egy nagyobb, kö
zel négyzetes középső táblából és kétoldalt egy- 
egy keskenyebb szárnyképből áll, melyek széles
sége a középső rész felének felel meg. A kö
zépső kép közepén, földig hulló széles köpeny
ben, merev hieratikus tartásban Szűz Mária 
áll s az előtte, kezét mellén keresztbe téve,
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áhitatos alázattal térdelő Szent Margit fejére 
gyöngéd kézzel helyezi a mennyei koronát; 
kárpótlását annak a földi koronának, amelyről 
lemondott. Jobbról s balról lent egy-egy ma
gyaros leányka-ruhába öltözött angyal áll. kezé
ben égő gyertyával, feljebb pedig egy-egy ki
sebb angyal lebeg, a jobboldali kezében liliom
szállal, a baloldali pedig rózsafüzérrel. Mária 
dicskorongjától kétoldalt iratszalagon a követ
kező felírás: „Asszonyunk Mária, Margit asz- 
szonyt megkoronázza“ . A szárnyképeken Margit, 
ugyancsak szentség hírében álló két nővérének, 
IV. Béla leányainak, Boldog Kyngának és Bol
dog Jolántának liliomokként hajladozó, kar
csú alakja foglal helyet. Fejüket korona éke
síti: Kynga Boleszló lengyel király neje, Len
gyelország patronája volt, Jolánta pedig Bo
leszló pomerániai herceghez ment nőül s özve
gyen a szandeci klarissza kolostorba vonult 
vissza. A középső képen rendkívül gazdag és be
szédes Margitnak, véglegesen még ki nem ala
kult ikonográfiája. A művésznő változatosan 
és újszerűén alkalmazza a vonatkozó jelképe
ket. H ibát nem vét, a jelvények — korona, li
liom, rózsafüzér, égő gyertya — ikonográfiái és 
hagiografiai tekintetben egyaránt kifogástala
nok. Érdekes M ária harangalakú bő palástjá
nak a középkori magyar „köpenyeges M ária“ 
ábrázolásaiban gyökerező motívuma. Magyaros 
hagyományt elevenít fel már magának a szár
nyas oltárnak X V —XVI. századi művésze
tünkben annyira kedvelt szerkezete is. Közép- 
korias az iratszalagok alkalmazása, amelyek ki
hangsúlyozzák az egész oltáron átlengő kelle
mes, kecses vonalritmust. Ez a vonaljáték kö
zépkori oltárfestészetünknek, itáliai, sienai kap
csolatokra utaló öröksége; rajta épül a kép

egész kompozíciója s különleges kézjegye a m ű
vésznő stílusának, amely archaizáló formái 
mellett is modernül hat. A határozott stílus
törekvés mégsem mutat keresettséget. Az egész 
szárnyasoltár mély áhítatot kelt. Megtaláljuk 
rajta a jó egyházművészet lényeges kellékeit: a 
hibátlan liturgikus tartalmat, a nemes forma
adást és a híven éreztetett vallásos kifejezést.

A színezés finom hatással kíséri a formai ki
fejezést. Gyöngéd, halk tónusok uralkodnak; 
halványsárga, tom pított türkiszkék, üvegzöld 
tűnik elő az egyszínű, szürkés háttérből; élén- 
kebb színfolt: cinóbervörös csak egy-egy sáv
ban villan ki. A színkompozició középpontja 
Szent Margitnak, gyöngyökkel szegélyezett, su
gárzó aranysárga koronája. A költői színhatást 
emeli a könnyed, áttetsző, zöldes árnyékolás, 
ami az iratszalagok pergamen-tónusával együtt 
épúgy bizonyos régies zamatot ad a színezés
nek, mitahogy a formák is modernül átírt és át- 
érzett archaizáló bélyeget viselnek.

Az oltár szárnyai nem mozgathatók, akár
csak az olasz tryptychonok. A széles, aranyo
zott rámát a templom építője, Lechner Jenő 
tervezte. Festett predella nincs, de laposan dom
borodó, fénylő, szimbolikus galambok ékesítik 
a predellának megfelelő síkot.

Szörédi Ilona oltára stílusában, gyöngéd köl
tői előadásában, bensőséges érzéstartalmaban 
rokon régi felvidéki szárnyasoltárainkkal épp
úgy, mint az olasz Trecento képeivel. Állhatna 
akár az assisi S. Francescóban vagy a lőcsei Ja- 
kab-templomban, jeléül nemcsak alkotója ket
tős sugallatának, hanem annak a formai es 
érzésbeli közösségnek, amely a régi magyar és 
olasz művészetet annyiszor hozta egymáshoz 
közel. Q Y.
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M Ű V É S Z E T I  É L E T

BUDAPEST MŰVÉSZETI KÁRVALLÁSA 
A háború szörnyű dúlása — sajnos! — Budapes

tet sem kíméli meg. Városunk szép arculatát fáj
dalmas sebek éktelenítették el. Ezek között olyanok 
is akadnak, melyekről lapunknak is meg kell emlé
kezni.

A Fővárost ért egyik légitámadás nagymértékben 
megrongálta Zala György impozáns milleneumi 
emlékművét. Az ezer év dicsőségét hirdető monu
mentumnak nemcsak építészeti része szenvedett, de 
a szobrok közül is több ledőlt s a domborműveket 
is megtépázta az elvakult rombolás válogatást nem 
ismerő dühe. Az egész művelt magyarságot mély 
szomorúság tölti el, mikor nagy múltja büszke szim
bólumának ily kegyetlen megsértését látja. De vala
hogy jelképet, biztató jeladást lát abban, hogy az 
ezredéves emlékmű ég felé törő, sudár oszlopán sér
tetlenül ott lebeg a védő angyal szobra, mintegy 
jobb jövőt, új, boldogabb magyar századok eljöve
telét hirdetve és ígérve. Ez a monumentum ércnél 
maradandóbb eszmét testesít meg és ezért ledönthe- 
tetlen.

A másik súlyos veszteség a Műcsarnok nagymérvű 
megrongálódása. A városképben annyira megszo
kott, szép, stílusos épület, mely nagy és emlékeze
tes szerepet játszott művészeti életünkben, egyelőre 
használhatalanná vált. Több művészünk jeles alko
tása is ott pusztult, mert a legutóbbi nagy kiállítás 
alkalmával szerepelt műveiket némelyek még nem 
vitették el a Műcsarnokból. Még szerencse a szeren
csétlenségben, hogy a megrongált épületet — ha 
nagy áldozattal és sok munkával is — helyre lehet 
majd állítani. Ennek mielőbb meg is kell történnie, 
hogy a Műcsarnok továbbra is vára legyen a min
den csapással megbirkózó, törhetetlen alkotóerejű 
magyar művészetnek.

A PÜSPÖKI KAR 
AZ EGYHÁZMÜVÉSZETÉRT 

örömmel értesültünk arról, hogy a püspöki kar 
tagjai felhívták a plébániák és templomok vezetői
nek figyelmét a templomi szobrok és egyéb felszere
lési tárgyak felállítására vonatkozó rendelkezésekre. 
Az utóbbi időben ugyanis gyakran megtörtént, hogy 
templomi tárgyak beszerzéséhez csak akkor kértek 
engedélyt, amikor az adakozó a tárgyat már meg
vásárolta. A rendelkezések a templomban elhelyezett 
szobrok és egyéb tárgyak művészi színvonalát és 
liturgikus helyességét akarják biztosítani.

TAKÁCS MENYHÉRT — 
MINISZTERI TANÁCSOS 

A Kormányzó Ür Öfőméltósága a júliusi előlép
tetések során dr. Takács Menyhért miniszteri osz
tálytanácsosnak, a vallás- és közoktatásügyi minisz

térium művészeti osztálya helyettes főnökének a 
miniszteri tanácsosi címet és jelleget adományozta. 
A kitüntető előléptetés művészeti körökben őszinte 
örömet váltott ki, s ennek a maga részéről a Szép
művészet is igaz szívből ad kifejezést. Mindenki 
szereti előzékeny kedvességéért, tiszteli rendkívüli 
tudásáért, pártatlan művészetszeretetéért és páratlan 
buzgalmu munkabírásáért. A művészet és a művé
szek nehéz ügyeit azzal a finom tapintattal és egy
ben fölényes biztonsággal intézi, amire csak a szü
letett fínomlelkűség és az alapos tudás vértezete ké
pesít. E tulajdonságai és különleges képzettsége te
szik hivatottá a magas művészetigazgatási állás be
töltésére. Jogi doktorátusához megszerezte a bölcsé
szetit is: az esztétikának és a művészettörténetnek 
doktora. Finom tollú író: Liszt Ferencről szóló kö
tete a magyar Liszt-irodalomnak egyik legértékesebb 
műve. Takács Menyhért a magyar közéletben és kul
túrában tisztelt és nagyrabecsült név viselője. Édes
atyja a magyar -tanügyi életben szerzett rendkívüli 
érdemeket; hasonnevű nagybátyja, a felejthetetlen 
jászói prépost nagyérdemű hazafi és főpap, klasz- 
szikus méretű szónok és tudós volt. A prépost életé
ben az ifjabbiknak nevezett Takács Menyhért most 
mái egyedül, méltón viseli a nagy nevet.

PÁLYÁZATOK
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter pá

lyázatot hirdetett tizenkét székelyföldi és felvidéki 
ösztöndíjra. Az ösztöndíjakra mifiden magyarho
nos festőművész és festőművésznő pályázhat, aki az 
1941 : XV. te. értelmében nem zsidó.

Egy-egy ösztöndíj összege 850 P, amelynek elle
nében az ösztöndíjban részesülők tartoznak a Szé
kelyföldön vagy Nyitra, Pozsony, Bars, Horn, 
Nógrád, Gömör, Kishont, Abaúj-Torna, Zemplén 
vármegye vagy Komárom és Esztergom vármegyék 
Duna-balparti része területén tetszés szerint válasz
tott, de művészi munkára alkalmas helyén két hó
napig dolgozni.

Az ösztöndíjak július 15-től szeptember 15-ig, 
vagy augusztus 15-től október 15-ig terjedő 2 2
hónapra szólnak. Az ösztöndíjasok ez idő alatt 
végzett munkájuk eredményéről az Országos Iro
dalmi és Művészeti Tanács által rendezett kiállítá
son számolnak be.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter pá
lyázatot hirdetett a Balaton környékén végzendő 
művészeti tanulmányok céljából létesített „Bala
toni ösztöndíjak“ tíz ösztöndíjas helyére. Az ösz
töndíjakra minden magyar honos, nemzsidó festő
művész és festőművésznő pályázhat.
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Egy*egy ösztöndíj Összege 750 P, amelynek elle
nében az ösztöndíjban részesülő két hónapot tarto
zik eltölteni a Balaton mellett. Az ösztöndíjak 
augusztus—szeptember vagy szeptember—október 
hóra szólnak. Kiadható az ösztöndíj szükséghez 
képest egy-egy hónapra is. Egy hävi ösztöndíj ösz- 
szege 375 P.

Az ösztöndíjak az utazás megkezdése előtt eg y 
összegben utaltatnak ki az ösztöndíjat nyert pályá
zók kérvényében megadott lakáscímre.

Az ösztöndíjban részesülők tartoznak a Balaton 
természeti szépségei mellett a balatonkörnyéki mű
emlékek vagy népi építészeti emlékek művészi áb
rázolásával is foglalkozni.

Az ösztöndíjasok az ösztöndíjas idő tartama 
alatt a Balatonnál végzett művészi munkásságuk 
eredményéről az Orsz. Irodalmi és Művészeti Ta
nács által rendezett kiállítás keretében kötelesek 
beszámolni.

A magyar művészeti világ nagy érdeklődéssel 
várja e pályázatok eredményét.

SZOBROK SZÉKELYUDVARHELYT
Székelyudvarhely városának egyik régóta húzódó 

kérdése a „Vas Székely“-szobor ügye. Ez a szobor 
a főtéren állott s az elmúlt világháború más szob
raihoz hasonlóan, fából készült s a belevert fém
pikkelyeket és borítólemezeket váltotta meg a nem- 
zeti áldozatkészség a hadigondozás érdekében. Szé
kelyudvarhely közönségének fájdalmas emléke ez a 
szobormű. A városnak úgyszólván az egyetlen díszt 
jelentő alkotása volt, mivel a megszállás idején szin
tén ledöntött ezredéves emlékoszlop művészi érte
lemben nem jelentett komoly értéket.

A felszabadulás első napjaiban mozgalom indult 
az emlékmű újraépítése érdekében. A Batthyány- 
téren még állott a fedélszerkezet, mely alá a „Vas 
Székely“-t annakidején elhelyezték, a megszállás 
alatt azonban megfosztották minden olyan feliratá
tól, amely eredeti rendeltetésére utalt. Az elmúlt 
22 esztendő ezt a fedélszerkezetet is alaposan meg
viselte, gerendái korhadófélben voltak már s dísz- 
telensége mellett veszélyt jelentett a járókelőkre is. 
Mivel ez a fedélszerkezet történelmi emléket jelen
tett, lebontása idején a város óvatosan szedette szét 
az egyes részeket és elraktározta abból a célból, 
hogy vagy a létesítendő városi múzeumban, vagy 
megfelelően restaurálva a sétatér alkalmas pontján 
emlékezetül felállítja. Erre azonban a háborús viszo
nyok miatt még nem kerülhetett sor.

Más kérdést jelent a szobormű újrafelállítása. 
A város közönsége és a 82. gyalogezred bajtársi 
egyesülete hagyományhűen követeli vissza az em
lékművet. Éppen ezért a város „Vas Székely“- 
szoboralap címen alapot létesített és arra évenkint 
bizonyos összeget tartalékol, függetlenül attól, hogy 
a szobor milyen formában éled majd újra.

Amikor a kultuszminisztérium a székelyföldi mű
vészeti év keretében támogatást helyezett kilátásba

városainknak szobrok létesítésére, Székelyudvar
helyt a „Vas Székely“ helyreállítására gondoltak. 
Ettől az elgondolástól eltérően igen sokan kívántak 
ragaszkodni a kultuszminiszter eredeti terveihez és 
nem háborús emlékművet, hanem olyan szobor
alkotást akartak létesíteni, amely a székely ember 
jellegzetes tulajdonságait jelképezné: a székely erőt, 
kitartást, a székely anyaságot stb.

A város képviselőtestülete annakidején nem tu
dott egységes álláspontra jutni a kérdést illetőleg, 
így a döntést a miniszterre bízta. A legutóbb meg
tartott városi közgyűlés tárgyalta le azután a mi
niszter leiratát, amely szerint a polgármester kéré
sét az Orsz. Irodalmi és Művészeti Tanács le
tárgyalva, úgy döntött, hogy a székely katonai eré
nyeket jelképező szobormű helyett a székelység jel* 
legzetes sajátosságait ábrázoló olyan szobor létesí
tését javasolja, mely a székelység életével, karakte
rével vagy foglalkozásával kapcsolatos körből me
ríti tárgyát és a székely erőt, elszántságot és ügyes
séget juttatja kifejezésre. Ezen az alapon a minisz
ter szűkebbkörű pályázat kiírását javasolta s el
rendelte, hogy Buzi Barnabás, Ispánky József, Kós 
András szobrászművészeket szólítsák fel a pályáza
ton való részvételre, ami már meg is történt. Az em
lített szobrászművészek 1500 pengő részvételi díj
ban részesülnek, aminek felerészét a minisztérium 
vállalta magára. A minisztérium 15.000 pengő tá
mogatást nyújt a szobor felállítást költségeihez is 
hozzájárulásként. A pályázatokat, a város részvé
tele mellett az Orsz. Irodalmi és Művészeti Tanács 
fogja felülvizsgálni.

Ezzel tehát eldőlt a felállítandó szobormű léte
sítése körül felmerült vita s így nem a „Vas Szé
kely“, hanem magát a székelyt mintázó szobor ke
rül előbb felállításra. Azért előbb, mivel a város 
képviselőtestülete — igen helyesen — fenntartotta 
továbbra is a „Vas Székely“-szoboralapot, azt ál
landóan gyarapítani kívánja s kedvezőbb körülmé
nyek között felállítja majd művészibb és maradan
dóbb kivitelben magát a szobrot is, méltó emléke
ként az első és második világháború hős székely 
katonájának.

A város vezetőségét tehát három emlékmű léte
sítésének gondolata foglalkoztatja. Fel kell állítani 
a régi „Vas Székely“ szobormű megfelelően meg
újított keretének maradványait, a ledöntött szobor 
helyett a háborús emlékművet és a „Székely szob
rot“. Az előbbi kettő létesítésére csak a háború be
fejezése után kerülhet sor, míg az utóbbit, a székely- 
földi művészeti év legmaradandóbb alkotásaként re
mélhetőleg még ebben az évben felállítják. A város 
gondoskodott mindhárom szobormű helyéről is s a 
főtér kiképzését úgy tervezte meg, -hogy abba bár
melyik szobor újabb rendezés nélkül beilleszthető le
gyen. így a főtér kialakítása csak a megfelelő 
szobormű felállítása után nyerhet végleges be
fejezést.
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BILDENDE KUNST ^  BELLE ART1
STEFAN G ENTHON: Die Kunstdenkmäler von 

Gyula. Eine der ältesten kunsthistorischen Angaben 
der kleinen Provinzstadt Gyula bezieht sich auf den 
grossen deutschen Meister Albrecht Dürer: das Dörf
chen Ajtós, die Geburtsstätte seines Vatres, bildet 
heute einen Aussenbezirk der Stadt. Den Stolz der 
Stadt bilden die Ruinen der einst so bedeutenden 
mittelalterlichen Burg von Gyula, die einen interes
santen Gegensatz zu dem im Barockstil erbauten 
Harruckern-Schlosse bilden. Das städtische Mu
seum weist eine überraschende Fülle an wertvollen 
Kunstgegenständen — darunter eine reichhaltige 
Sammlung attischer und italienischer Vasen — sowie 
Funden aus der Zeit der Landnehme und dem späte
ren Mittelalter auf.

GISELLA W 1LHELMB: Maurus Than (1828— 
1899). Bereits zu Beginn seiner Studienjahre verriet 
der namhafte ungarische Maler Maurus Than seine 
Vorliebe für d ê Darstellung historischer Szenen. Seine 
zur Zeit des ungarischen Freiheitskampfes — an dem 
er aktiv teilnahm — angefertigten Aquarellskizzen 
geben interessante Aufschlüsse über seinen Werde
gang. Er war ein Schüler von Barabás, dann stu
dierte er in Wien, wor er sich alsbald enger an Rahl 
anschloss. Er führte seine Wandmalereien führte zum 
Teil gemeinsam mit Karl Lotz aus, der ihn kolo
ristisch günstig beeinflusste. Er war Akademiker im 
besten Sinne des Wortes. Als ein Bahnbrecher der 
neueren ungarischen Malerei verdient Maurus Than 
die dankbare Verehrung der Nachwelt.

EUGEN KOPP: Preisausschreiben für das Denk
mal der Hl. Margarete. Die Heiligsprechung der from
men Königstochter Margarete aus dem Hause der 
Árpádén soll durch die Aufstellung eines würdigen 
Denkmals in Budapest gefeiert werden. Die in Brun
ne nform gehaltenen Modelle bringen das im Allge
meinbewusstsein des Ungartums lebende Bild der 
Heiligen am besten zum Ausdruck. Deshalb wurde 
der I. Preis nicht dem innig-ekstatischen Entwurf 
von Ernst Jálics zugesprochen, sondern dem gefäl
ligeren und der Umgebung am stilvollsten angepass
ten Werke von Karl Antal. Den II. Preis erhielt 
Frau Marie N. Kovács, den III. Franz Varga.

T. G.: Der Altar der heiligen Margarete von 
Ilona R. Szörédi. Unter den Werken, die anlässlich 
der Heiligsprechung der heiligen Margarete ent
standen, tritt der Flügelaltar von Ilona Szörédi herr 
vor. Die ausgezeichnete Künstlerin hat schon mit 
mehreren kirchlichen Werken Aufsehen erregt, 
welche durch ihren, in modernem Sinne gefassten 
archaistischen Styl charakteristisch sind, wo die 
Wirkung des Trecento von Siena und der alten un
garischen Malerei zu erkennen ist.

STEFANO GENTHON: I monumenti di Gyula. 
Uno dei piü antichi dati della cittadina Gyula si rife- 
risce al grande maestro tedesco Alberto Dürer: il 
paesello Ajtós, villaggio natale di suo padre, costi- 
tuisce oggi uno dei sobborghi della cittä. L’orgoglio 
deliä cittä é il castello medievale eretto su pianta 
quadrangolare, con una torre ai quattro angoli, 
che forma un contrasto interessante con lo stile 
barocco de palazzo Harruckern. Il museo comunale 
contiene molti preziosi oggetti d’arte — fra 
cui una bella collezione di vasi greci ed italiani — e 
oggetti dalPepoca della conquista del paese e del 
tardo medioevo.

Gl SELF A WI LH ELM B: Maurizio Than (1828— 
1899). Sin dall’inizio Maurizio Than fece intravedere 
la sua preferenza per le scene storiche. Gli aquarelli 
eseguiti al tempo della guerra di liberazione unghe- 
rese — nella quale il Than présé parte attiva — for- 
niscono interessanti dati sulla formazione della sua 
personalitä. Fu allievo di Barabás, poi continuo i 
suoi studi a Vienna, dove si attaccö al Rahl. L’in- 
fluenza di questi due maestri Paccompagnó per tutta 
la sua vita. Dopo un viaggio di studi nella Germa
nia, in Italia, in Francia, egli si stabili a Pest. 
Il Than esegui parte dei suoi affreschi in collabora- 
zione con Carlo Lotz che Pinfluenzö favorevolmente 
nel colorito. Than fu accademico nel miglior senso 
della parola. Passó la sua vecchiezza in Italia, dove 
Parte sua divenne piü gentile e piü intima, special
mente in una serie di ritratti femminili. Mori a 
Trieste.

EUGENIO KOPP: Concor so per ia statua di S.- 
Margherita. Si vuole celebrare la canonizzazione della 
Beata Margherita della casa Árpád con Perezione di 
un monumento degno della santa principessa. Sono 
i modelli in forma di fontana quelli ehe esprimono 
meglio 1’imagine vivente nelPanima dei popolo 
ungherese della regale domenicana. Percio il I. 
premio non fu aggiudicato alPestatica figura di Er
nesto Jálics, ma alPopera piü piacevole e meglio 
adattata al ambiente di Carlo Antal. Il II0 premio 
vinse la Signora Maria N. Kovács, il III0 Francesco 
Varga.

1 . G.: Un trittico di Elena R. Szörédi. Tra be 
opere d’arte, sorte in occasione della canonizzazione 
della S. Margheritz d’Ungheria, eccelle il trittico 
della Signora Szörédi, dipinta per una nuova chiesa 
di Budapest. L’artista diede giä altre prove della 
sua bravura nelParte sacra. Anche questa sua opera 
porta il segno del suo stile sensibile archaizzante e 
moderno nello stesso tempo. Vi si manifesta chiara 
la doppia ispirazione dei trecentisi senesi e quella 
dei primitivi ungheresi. Ció ricornda d’altra parte 
HPaffinita dei sentimento artistico ehe si manifestó 
tante volte tra i due popoli.

A szerkesztésért és kiadásért felelős : Miriay Ödön dr. — 45.380. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. (F .: Thiering Richárd.)
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Ú J A B B  M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I  K Ö N Y V E K :

HERMANN GRIMM: PETROVICS ELEK:

M D ® I n l I Í I L A I M @ [ l l L ©
Sein Leben in Geschichte und Kultur seiner Zeit, 
die Blütezeit der Kunst in Florenz und Rom.
3 5 2  l. 80  képes táblával.

Félvászonkötésben 12*92 P

F I  ß  I M  €  I V  I K Á ® © I L V
24  színes melléklet, 80 mélynyomású kép.

Félvászonkötésben 96*— P

LYKA KÁROLY: T ÓT H ERVI N:

A  M i M É S I I T I K  
T i l T i B i T I
3 3 4  l., 12g képtáblával.

Félvászonkötésben 80*— P

I  y ®  <6  A  II A l F O I r S A
1 8 8  lap nagyszámú részben színes illusztrációval.

Félvászonkötésben 25*— P

I L V K A  K Á ® @  L V  
I M I L É K K ® l i Ü I V W
Szerkesztette : Petrovics Elek. 3 4g l. 4 8  képtáblával.

Félvászonkötésben 60*— P

TÓT H E R V I N :

A  J A P Á M  F A M I T S Z I T
Ars Mundi V. 10*80 P

Beszerezhető az Egyetemi Nyomda könyvesboltjában, IV., Kossuth Lajos-utca 18.
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H O F F M A N N  FERENC
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KÁROLY K1RÁLY-ÜT 28, IV, GERLÓCZY-U. /

A M A G Y A R  K Ö N Y V B A R Á T O K
IRODALMI ÉS KÖNYVÉSZETI FOLYÓIRATA 

A

T> I Á  R I  U M
MEGJELENIK MINDEN HÓ 10,ÉN 

F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő

M Á T É  K Á R O L Y

S Z E R K E S Z T Ő

K E N Y E R E S  I M R E

KÉRJEN MUTATVÁNYSZÁMOT A KIADÓ
K.  M.  EGYETEMI NYOM DÁTÓL
BUDAPEST Vili, MÚZEUM'KÖRÚT 6 . (Gólyavár)

V O I T  P Á L

Régi magyar otthonok
Évszázadok magyar lakásművészete 
vonul fel ebben a sokszáz képpel 
díszített bibliofil munkában.

Ára 24' —  P
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BUDAPEST RÉGISÉGEI Xffl.
Régészeti és történeti évkönyv. Szerkesztik Nagy Lajos
és Zakariás G. Sándor. 575.1. Számos képpel és térkép- a q , p
melléklettel. (Székesfőváros). Kartonálva: ““  r

A FŐVÁROSI KÉPTÁR KÉPEI
Album-alak, 33 I. 32, részben színes képpel.
(Székesfőváros). Kartonálva: 3 2 ’““ „

MUNKÁCSY MIHÁLY: EMLÉKEIM
II. kiadás. Franciából fordította és a bevezetést írta 
Lestyán Sándor. 112 I.
(A. B.C.) Félvászonkötésben: 12'oO „

PIPICS ZOLTÁN DR.: ÍGY NÉZD A SZÉPET!
Ifjú mőbarátoknak. 100 képpel és Haranghy Jenő rajzaival.
(Szerző). Kartonálva: “  »>

REJÖD TIBORC: BEVEZETÉS A MŰÉLVEZETBE
(Művészetek kézikönyve I.) Az előszót írta Felvinczi 
Takáts Zoltán. Kis alak, számos képpel, 344 I.
(Korszerű Könyvtár kiad.) Félvászonkötésben: 19*80 „

RODIN: BESZÉLGETÉSEK A MŰVÉSZETRŐL
Összegyűjtötte Paul Gsell, 116 lap, 32 képpel.
(Franklin) Félvászonkötésben: 3 2 ’““ „

DERCSÉNYI DEZSŐ: A SZÉKESFEHÉRVÁRI KIRÁLYI BAZILIKA
Gerevich Tibor előszavával. (Magyarország Művészeti 
Emlékei II. sorozat: Egyes emlékek és emlékcsoportok, I.)
166 I. 105 képpel. 1 melléklettel.
(Műemlékek Országos Bizottsága) Kartonálva: l ö  “ ■ „
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A VÁCI S Z É K E S E G Y H Á Z  
MAULBERTSCH FRESKÓI

A .  hazai szakirodalom keveset foglalkozott a 
váci székesegyházzal és annak legfőbb díszével, 
Maulbertsch freskóival. Amikor másod- és har
madrangú építőmesterekről nagyobb tanulm á
nyok, néha egész monográfiák szóltak, Migazzi 
Kristóf bécsi hercegérsek, váci püspöknek dol
gozó Isidorus Canevale-ról alig tudunk többet, 
mint életrajzi adatait, külföldi műveinek bizo
nyára hiányos jegyzékét. Legjelentékenyebb ha
zai alkotásáról, a váci székesegyházról sok épí
tészettörténeti részletet összegyűjtöttek már, kü
lönösen az építést megelőző kísérletekről, de 
mindmáig tisztázatlan, mennyi tulajdonítható 
Canevale-nak és nem ismerjük a székesegyház 
legközelebbi rokonait a hazai, főként a kül
földi emlékanyagban. Pedig kiemelkedő jelen
tőségű műemléke hazánknak és figyelemre méltó 
márcsak homlokzatának klasszicizáló törekvé
sei miatt is, ami Magyarországon a X V III. szá
zad hatvanas-hetvenes éveiben az elkövetkező 
nagy korstílusnak igen korai előfutára.

Ez időben hazánkban dolgozó osztrák bárok 
festők legtöbbje megtalálta már monografusát 
és Maulbertsch magyarországi munkásságát is 
legjobb szakembereink méltatták. Az „osztrák 
Tiepolo“ oeuvre-jének megrajzolásával ugyan 
egyaránt adós a magyar és az osztrák műtörté
net, mégis úgyszólván valamennyi alkotását fel
dolgozták már, a váci falképek kivételével. A 
legkorábbi sümegi1 (1758) freskóktól kezdve a 
lebontott bogoszlói kápolna falképein2 (1763), a 
székesfehérvári egykori karmelita, ma szeminá
riumi tem plom 5 (1767—69), a győri székesegy
ház4, a pápai plébánia templom5 freskóin ke
resztül egészen legkésőbbi művéig, a szombat- 
helyi falképekig'*, melyeknek már csak vázlatai 
származnak Maulbertschtől, minden jelentős al
kotásáról megemlékezett az elmúlt évtizedek 
hazai szakirodalma. Egyedül a sorozat egyik 
jelentékeny tagjáról nem: a váci székesegyház

kupola és főoltár freskójáról, mely időrendben 
1769—70 körül, Székesfehérvár és Győr közé 
dleszthető be. Nincsenek még felkutatva a váci 
freskókra vonatkozó levéltári adatok s amit tu
dunk e téren, az is más emlékekkel kapcsolat
ban került elő. ‘ A falképek legutóbbi ismerte
tője az írott források szűkszavúságának tulaj
donítja, hogy a kupolafreskó tárgyát illetően 
következtetésekre kell szorítkoznia.8

Tragor Ignác a helyi kutatók lelkesedésével 
és szeretetével foglalkozott több ízben is0 e té
mával, s hogy nem minden siker nélkül, arra 
éppen Bónisné a tanú, aki disszertációjában több 
helyen is bőven merít belőle.1" Ez utóbbi tanul
mány Vác X V III. századi emlékeivel foglalko
zik, ami egy disszertáció szűkreszabott keretei 
közt pár kitűnő megfigyelésen, több új levél
tári adaton túl, inkább az eddigi eredmények 
megrostálását, összefoglalását jelenthette.

A szakirodalomban mutatkozó érdeklődés 
hiányát hajlandók lennénk annak betudni, 
hogy Maulbertsch művészete Vácon mindmáig 
nem jelentkezhetett méltó formában. A hatal
mas méretű kupola-freskó részletfínomságait, 
színgazdagságát a beázás s az elpasztelesedés 
jelentékenyen csökkentette. A főoltár mögötti 
falkép nagy részét még Migazzi befalaztatta és 
Johan M artin Schmidtnek (ú. n. Kremser 
Schmidtnek) hatalmas méretű vászonképét he
lyeztette föléje. E freskó részbeni befalazása 
nagy mértékben befolyásolta a kutatók vélemé
nyét, s így keletkezett az a megállapítás is, 
hogy a kivitelt Maulbertsch „egyik kevesebb 
festői érzékkel bíró tanítványára bízta“11 s 
ezzel mentegették a féligismert falkép látszó
lagos gyöngéit. Maulbertsch váci munkássága 
helyes megítélésének ez az akadálya ma már 
elhárult. A freskót a Műemlékek Orsz. Bizott
sága legutóbb kibontatta és restauráltatta.
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M AULBERTSCH: A SZENTHÁROMSÁG IMÁDÁSA. Kupolafreskó a váci székesegyházban.

A kupola-freskó hatalmas méreteivel, go- 
molygó alakjaival a Szentháromság dícséretét 
zengi. H a ebben a későbarokk, vagy már in
kább rokokó atektonizmusban beszélhetünk 
kompozíciós középpontról, úgy azt a föld
gömbön trónoló Atyaisten és a Kereszttel ábrá
zolt Jézus képviseli, míg a Szendéiket jelké
pező galamb a kupola laternáját díszíti. Ezen 
inkább szellemi, mint művészeti középpont kö
rül gomolyognak a mennyország lakói: szen
tek, vértanúk, angyalok próféták, minden 
architektonikus keret feszélyezése nélkül. Egy- 
egy felhőcsomón az Egyház nagyjai, szentjei

és vértanúi csoportosulnak, mintegy a kupola 
párkánya felett lebegve, míg a föléjük boruló 
kék eget az emelkedő, zuhanó angyalsereg 
tölti ki.

Az egyik felhőcsomón ott látjuk a magyar 
szentek csoportját Szent Istvánnal, aki magya
ros ruhát visel s fölötte palástot, amely mintha 
a koronázási palást mintájára készült volna. 
Hasonló magyaros ruhában áll előtte Szent 
Imre, akit a Szentháromságnak mutat be, 
ajánl fel. Közelükben ül Szent László, kezében 
jelvényét: a bárdot tartva. Nem messze, a női 
szentek csoportjában Árpádházi Szent Margit
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RÉSZLET A VÁCI KUPOLÁRÓL.

és Szent Erzsébet alamizsnát ad. Másik két cso
portot főleg személyi vonatkozásai miatt kell 
kiemelnünk. Az egyik glóriás szerzetes mellett 
látható egymásbaírt MA betűt Maulbertsch 
monogramjának vélték.12 Valójában MÁRIA 
koronás nevéről van szó, ami nem a freskó
festőre, hanem bizonyára a piarista rend ala
pítójára, Kalazanti Szent Józsefre vonatkozik. 
Ez annál valószínűbb, mert az építésben jelen
tős része volt Oswald laikus piaristának is. 
Maulbertsch önarcképét különben is ismerjük 
Sümegről, bár az tíz évvel korábbi, aligha hoz
ható kapcsolatba a váci kupolán látható idős, 
kopaszodó szerzetessel.

A másik hasonló személyi vonatkozásai miatt 
említésre méltó csoportban egy magas gallérú, 
sötétzöld inget és kávébarna ujjast viselő épí
tész kezében a templom alaprajzát tartja. A he
lyi anekdotikus hagyomány13 a templom építé
sét vezető Oswald piaristát látja benne és ösz- 
szeköttetésbe hozza a fölötte süveggel elszálló 
angyallal. Állítólag kanonokságra vágyó s a 
művész orra alá sok borsot törő Oswaldon állt

volna ily művészi bosszút Maulbertsch. Ez az 
anekdota, lényeges elemeit tekintve már Michel- 
angelótól, illetve a sixtusi kápolnában festett 
freskótól kezdve állandóan szerepel a mű
vészettörténeti anekdoták között. Valószínű itt 
is utólag alkalmazott anekdotáról van szó és 
az alaprajzot tartó alakban inkább Canevalet 
látjuk. Annál valószínűbb, mert Maulbertsch 
teljesen átérezte Canevale építészeti koncepció
ját, annak újszerűségét és jelentőségét és el
gondolásába bele is tudott illeszkedni.

A váci székesegyház külső kiképzése és belső 
kialakításának vezető szempontja nem a har
sogó, extatikus barokk, hanem a klasszikus 
mintaképek mérséklő befolyása alatt született 
meg. A templom hangsúlytalan, szerény belső 
kiképzése nem szegénység, hanem tudatos mű
vészi programm. A féloszlopokkal kísért fal, az 
erős plasztikájú párkány mellett a főoltár és a 
kupola az egyedüli művészi hangsúly a belső 
térben. Ebben a művészi elgondolásba szerve
sen illeszkedett az is, hogy a szentély díszíté-
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sere, a főoltár kiemelésére ugyancsak freskó 
szolgál.

Canevale elgondolását a templom belső ki
képzésének tartózkodó, szinte puritán díszíté
sét, művészi egységét Migazzi váci köre aligha 
értette meg. Csakis ennek tulajdonítható, hogy 
pár évvel a felszentelés után a főoltárképet he
lyettesítő Maulbertsch-freskót műmárvány ke
rettel és Kremser Schmidt vászonképével el- 
takartatta.

Amikor a művészi kérdések iránt oly megértő 
Pétery József foglalta el a váci püspöki széket, 
első gondjai közé tartozott a székesegyház bel
sejének helyreállítása. E munkálatok során 
hozzájárult, hogy a Műemlékek Orsz. Bizott
sága Kremser Schmidt erősen megfeketedett 
oltárképét és annak műmárvány keretét eltávo
líttassa s ha lehetséges, az alatta lévő M aul
bertsch-freskót kiszabadítva helyreállíttassa. 
A főoltárképet többször restaurálták a múltban 
s a kép eltávolításakor — legutóbb 1934-ben — 
láthatóvá vált a freskó el nem fedett közép
része, melyről fényképfelvétel és színvázlat is

készült. így tehát megbízható értesüléseink 
voltak arra nézve, hogy a freskó be nem fala
zott része viszonylag jó állapotban van. Az ol
tárkép eltávolítása után megejtett vizsgálat azt 
is megállapította, hogy a falkép nem „tem
pera“14 — amint némelyek hitték —, hanem 
valódi freskó technikával készült. Kérdéses volt 
azonban, hogy a néhány centiméteres téglafal 
alatt, ami a műmárvány-keretet hordozta, a 
freskó megvan-e, vagy a fal építésekor össze
rombolták. E kérdés eldöntése céljából külön
féle magasságban, mindkét oldalon a falkép 
szintjét követve, kutatóréseket vájtunk a tégla
falba. Ezek a szondázások azzal az eredmény
nyel biztattak, hogy a freskó ép és a tégla
fal építésekor lényegesen nem sérült meg. H a 
tehát a műmárványt és az alatta lévő tégla
falat eltávolítjuk, mód nyilhat a falkép helyre- 
állítására. Ezt a munkát a múlt év őszén 
kellő biztosítások után aránylag rövid idő alatt 
elvégeztük.

A műmárvány és a téglafal eltávolítása után 
tűnt ki, hogy a falkép architektonikus kerete
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művészi megoldás szegényesen hatott és ba
rokk pompához szokott főuraink és főpapjaink 
tetszését aligha nyerte el. Bizonnyal ezért ke
rült sor díszesebb keretelésű főoltárkép elhelye
zésére és legalább a szentély főoltár mögötti ré
szének műmárvánnyal való borítására. Rövi
desen kiderült azonban, hogy a szürke mű
m árványfallal és Kremser Schmidt vászonképé
nek idehelyezésével nemcsak a templom művé
szi egységét bontották meg, hanem a kiemelni 
szándékolt szentélyt is homályba burkolták. 
A csillogó műmárvány és a hasonlóképen tük
röző vászonkép miatt a főhomlokzaton, az 
orgonakarzat fölött lévő ablakot be kellett fa
lazni, így a szentély sötétté vált, amit később 
a teljesen elfeketedett Kremser Schmidt-kép 
még csak fokozott. I tt közölt felvételeink jól 
m utatják, hogy a kép, majd a műmárványfa! 
eltávolítása után mennyire kivilágosodott a 
szentély.

A műmárvány-borítás és a téglafal lebontása 
után a következő kép tárult szemünk elé. A fal
kép lényeges részeit tekintve, teljesen épen ke
rült elő a téglafal alól, csupán cca. egy méter 
szélességben a szélein a téglákat kötő mész-

szervesen illeszkedik a szentély kiképzésének 
egészébe. Kompozit oszlopfőkkel díszített fél
oszlopokra támaszkodó párkány vonul végig 
itt is, mint a hajóban. Az oszlopokat két
oldalt falpillérek kísérik s az azokból kiinduló 
vállkövekre gazdagon tagozott, fene konzollal 
összefogott félköríves ablakkeretek támaszkod
nak. Ugyanilyen kiképzésű a freskóval díszí
tett fal építészeti keretelése, azzal a különbség
gel, hogy a műmárvánnyal bevont oszlopok 
kanellirozottak. A korábbi párkány, konzol, 
vállkő nyomait megtaláltuk, bár azokat a mű
márványozás kedvéért lefaragták.

A műmárvány és a fal eltávolítása után vi
lágosság derült a szentély eredeti építészeti ki
képzésére s bebizonyosodott az is, hogy a fő
oltár mögötti freskó szerepelt már Canevale 
művészi programmjában, sőt annak egyik je
lentékeny alkotó eleme volt. Az olasz szárma
zású francia építész nyilván így akarta elke
rülni a barokk időkben szokásos hatalmas mé
retű, gazdag kiképzésű főoltárt, mely a templom 
belsejének egységét veszélyeztette volna. Miután 
a főoltár mögé freskó került, Canevale egy
szerű szarkofágra támaszkodó síma menzával 
oldhatta meg a főoltárt. Valószínű, hogy ez a

A FŐOLTÁR FALA A KREMSER SCHM IDT-KEP  
ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN.
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habarcs lenyomatai tapadtak rá. A téglafal 
tartására több helyen falkötő vasakat illesztet
tek be, négy helyen pedig mélyebben bekötöt
ték a falba, amivel mintegy fél négyzetméternyi 
részen elpusztították a freskót. Szerencsére ezek 
a sérült helyek kompozíció szempontjából jelen
téktelenek voltak. A téglafal építésekor tehát 
aránylag óvatosan bántak a freskóval, mintha

A FŐOLTÁR-FRESKÓ A KIBONTÁS UTÁN.

számítottak volna arra, hogy Maulbertsch e 
remekműve egykor újra napvilágra kerül. Ér
dekes megemlíteni, hogy a téglafal fugáiból ki- 
szivárgott és a freskóra tapadt mészhabarcs oly 
szabályos alakot öltött, hogy a felületes szem
lélő, különösen, ha csak fényképről látja a fal
képet, könnyen azt hihette: ezeken a részeken 
a freskónak csak roncsai maradtak meg. Csak 
a helyszínen, s ott is közvetlen közelről lehe
tett látni, hogy a habarcsréteg alatt a falkép 
összefüggő egész, majdnem sértetlen.

A kibontott falkép restaurálását a Műemlé
kek Orsz. Bizottsága Kákay Szabó Györgyre, 
a Szépművészeti Múzeum főkonzervátorára 
bízta, aki feladatának minden tekintetben a leg

jobban megfelelt. Bár kiváló szaktudását és nagy 
gyakorlatát eddig inkább vászon- és táblaképe
ken, valamint középkori freskón m utatta be, 
váci munkájával beigazolta, hogy ugyanoly ki
tűnően ért a barokk-freskók restaurálásához is, 
Kákay Szabó György mindenekelőtt letisztí
totta a freskót. Bár a falkép legtöbb helyen va
lódi freskónak bizonyult, a letisztítás maga is 
hosszas munkát jelentett. Szerencsére sem a 
,,secco“-korrekciók, sem pedig az eipasztelese- 
dés nem érintett jelentős területeket. A falkép 
szélén több mint egyméteres szélességben vas
tagon ült a vakolat, az egész freskót elborította 
a por, a szabadon álló középső részen ped’.g 
csurgás nyomait észleltük. Legalább is annak 
kellett tartani azt a többszáz hajszálvékony, 
pár centiméter hosszú, szürkésfekete csíkocskát, 
amelyek a szabadonálló középrészt elborítot
ták. Szentiványi Gyula véleménye szerint az 
oltárképet nem tudták pontosan a műmárvány
keretbe illeszteni és az itt beszivárgó páradús 
levegő lecsapódásának nyomán. Feltehető az is, 
hogy a műmárványfal készítőitől származik e 
rongálás.

A letisztítás utáni állapotról képeink jól tá
jékoztatnak. A korábbi, már ismertetett na
gyobb sérülések mellett apró kopások, lepattog- 
zások, néhány centiméter hosszú, vagy pár 
négyzetmilliméter nagyságú sérülések százai, ha 
ugyan nem ezrei jöttek elő. Ebből a szempont
ból különösen a lépcső aljában ülő női alak 
előtti területet kell említeni. Ezen a részen 
ugyanis a téglafal alá lehetett jutni s így sok
kal jobban összekaparva, megrongálódva ke
rült ki a letisztítás után.

Ez év késő tavaszára maradt a tulajdon- 
képeni restaurálás s éppen az apró sérülések 
miatt húzódott több mint három hónapig. Sze
rencsére jelentékeny formát tartalmazó részlet 
sehol sem sérült meg, annál jobban lehetett ra
gaszkodni a múzeális restaurálás ideáljához: 
csak az okvetlenül szükséges pótlások végzen
dők el, azok is úgy, hogy a szakértő szeme 
azonnal meg tudja különböztetni az eredetit a 
kiegészítéstől. Az így restaurált falkép hiányta
lan összhatást kelt, amit kétségtelenül elősegí
tett az is, hogy a nagyszámú, de kisméretű sé
rülések összterülete a freskó egészéhez képest 
aránylag csekély volt. Súlyosabban sérült a kép 
jobb alsó része, ahol Szent József szamarának 
szeme és szügye hiányzott. Az alsó rész közepe 
is erősen megsérült, de itt csak lépcsők és né
hány virág volt, végül részben elpusztult Zaka
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riás házának erkélye, melyet Migazzi címere dí
szített.

Két helyen nem lehetett teljesen eltüntetni a 
befalazás nyomait. Az Erzsébetet kísérő csoport 
fölött, Zakariás háza bejáratát ábrázoló részen 
a mész oly mértékben felszívódott, hogy a fres
kóról többszöri lemosás után sem tűnt el tel
jesen. Csak az eredeti festékréteg megsemmisí
tésével lehetett volna eltüntetni s utána újra 
festeni e részt, ami azonban ellenkezett volna 
az alkalmazott restaurálási elvekkel. Kisebb 
mértékben, de hasonló volt a helyzet a Migazzi- 
címer alatti falon, valamint a kép jobb felső 
részén.

*

A most kiszabadított váci freskó a keresztény 
művészet ősi témájának barokk ízlésben készült 
átirata: Szűz M ária látogatása Erzsébetnél.
M intha a festők és szobrászok versenyre akar
tak volna kelni a Magnificat fenséges szövegé
vel, ami Lukács evangéliuma szerint Szent Er
zsébet köszöntése nyomán Szűz Mária ajkán 
felhangzott. Míg a középkori katedrálisok 
szobrászai csak a két főalakkal ábrázolták a 
jelenetet, sőt így adja elő M. S. mesterműve is, 
a barokk színpadias rendezésben, sok alakkal, 
gazdag tájképi vagy architektonikus díszletek 
között mondta el ugyanazt. Bármily sok alak
kal gazdagodott is a barokk-kompozíció, való 
jában Erzsébet és M ária alakja a lényeges. 
Szent Erzsébet az „Angyali üdvözlet“ befejező 
szavaival köszönti házába lépő M áriát:

„Áldott vagy Te az Asszonyok között . . .

Erre a fenséges köszöntésre szakad fel Mária 
ajakán a Magnificat, a legfenségesebb Istent- 
dícsérő dal:

„Magasztalja az én lelkem az Urat.
És örvendez az én szívem Megváltó Istenem

[felett . . .“

Maulbertsch elképzelése szerint a jelenet 
Szent Erzsébet házának küszöbén egy lépcső
sor legmagasabb fokán játszódik le. Erzsébet 
kísérője Zakariás és két fiatal leány, mind
hárman kissé a félhomályba burkolva tűnnek 
elénk. Szűz M áriát Szent József és két fiatal 
nő kíséri, a leányok közül egyik kosarat tart 
a fején, a másik a szamarat nyergeli le. Szent 
Erzsébet, aki az ikonográfia előírása szerint 
idősebb, két kezét kitárva, mélyen meghajlik 
M ária előtt. A felfelé lépő Mária kezeit ki

tárja, szemét az égre függeszti. A jelenet égi és 
földi szemtanúit is megörökíti a művész. A hát
térben húzódó félköríves árkádokon angyalok 
lebegnek. Lent Szent Erzsébet oldalán fiatal 
anya és leánya ül. E két mellékszereplő mű
vészi megoldása rendkívül szerencsés. Nem

M AULBERTSCH: MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL  
SZÍNVÁZLAT, PANNONHALMA.

mondhatjuk ezt a két főszereplő között, a hát
térből előtűnőről, aki rózsákat szór Mária lá
bai elé.

Említettük, hogy a szakirodalom már évek 
óta számontartja a váci főoltár freskó színváz
latát, abban az erősen rongált képben, melyet 
ma a pannonhalmi főapátság főapáti lakosztá
lyában őriznek.15 A kisméretű vászonképtől 
— ha ugyan a váci freskó számára készült, 
min,t vázlat — több helyen lényegesen eltér
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a végleges kivitel. A pannonhalmi vázlaton 
is Erzsébet és Mária állanak a kép középpontjá
ban, de mozdulataik eltérőek. Különösen E r
zsébet alakja ünnepélyesebb. N yom a sincs a 
váci freskó öregasszonyos, alázatos meghajlá
sának. Eltérő Zakariás alakja, Szent Józsefé 
viszont eléggé közeláll a vázlathoz. A lépcső 
alján lévő alakok egyike sem tér vissza a váci 
freskón, ami magában nem lenne szokatlan je
lenség. Jelentősebb eltéréseket látunk a kép 
felső részén. Nemcsak az architektonikus ke-

MAULBERTSCH: RÉSZLET A VÁCI FŐOLTÁR RESTAURÁLT  
FRESKÓJÁRÓL (Mária balkeze).

retre gondolunk, hanem arra a kompozicioná
lis jelentőségű fénysugárra is, mely a magasból 
hullik Mária alakjára, amelyet angyalok kara 
vesz körül. Tagadhatatlan, hogy ezen a po n 
ton, de csakis ezen az egy ponton a vázlat 
kompozíciója szerencsésebb, mint a freskóé. H a 
a pannonhalmi vázlat valóban a váci freskó 
számára készült, úgy feltehető, hogy Maul- 
bertsch munka közben eltért eredeti elképzelé
sétől. A falképen ma is látható, hogy Mária 
alakját eredetileg nagyobb kiterjedésű dics
fénybe akarta burkolni, mely talán összeköt
tetést kapott volna a jobb felső sarokban levő 
fényes, megvilágított felhővel. Az eredeti kom

pozíciótól való eltérés miatt M ária fölemelt 
keze alatt kitekintést adott a távolban emel
kedő fantasztikus romokra. Gúlaalakú piramis 
és hatalmas méretű vár donjonja tűnik, elő a 
messzi távolban.

A vázlat és a falkép M ária-alakja nagyjá
ban megegyezik, talán a freskón még patetiku- 
sabb, szinte rubensi alakká emelkedik. Jelentős 
eltérések észlelhetők a színezésben is. A szín
vázlat vezető színei a mélyen égő kék, vörös és 
fehér, melyek bár a falképen is helyet kaptak, 
második helyre szorultak, az egész falkép 
zöldes-kék, opalizáló alaptónusa mellett. Mária 
fátyolának színe üti meg először ezt a szín- 
akordot, melyre harmonikusan felel Erzsébet 
ruhájának sárgás-zöld alapja. Különösen azon
ban a baloldalon lent ülő nő és leányának ru
hája hangsúlyozza e színeket. A kora esti órák 
színének erejét Mária ruhájának rózsaszíne, 
egész testét átfonó kendőjének mély-kékje sem 
tudta megváltoztatni. Ugyanez a helyzet Szent 
József meleg, kávébarna ruházatának, vala
mint az elszórt piros, kék és sárga színfoltok
nak. Rendkívül jellemző és teljesen Maul- 
bertschre vall a fehér szín sajátos alkalmazása. 
A felvillanó fehérek világító erejét, festői ha
tását teljes mértékben kiaknázza, sőt hatásu
kat még fokozza is. Szokatlan a freskótechniká
ban, azonban Maulbertschnél már Sümegen is 
észlelhető, hogy a fehéreket durván, vastagon, 
szinte festőkéssel rakja fel, ami lényegében 
olajfestés-technika. M ária kezéről súrló fény
ben készült részletfelvételünk kitűnően mutatja 
be Maulbertsch stílusának e jellegzetességét. 
A fehéren világító ing fodrai szinte súlyosak a 
vastagon, több milliméter magasságba felrakott 
festéktől. Megjegyzendő, hogy Maulbertsch 
csak a fehér színt használta a fent leírt módon, 
ezt is csak akkor, ha kiemelkedő világító ha
tást akart elérni. így Szűz Mária és Erzsébet 
ruhájának egyes részein. Ez a technikai sajá
tosság annyira jellemző rá, hogy a váci főoltár
freskó hitelességének egyik bizonyítékaként 
könyvelhető el.

Mielőtt azonban Maulbertsch szerzőségének 
kérdését megvizsgálnók, térjünk vissza mégegy- 
szer a pannonhalmi színvázlathoz. Felemlítet
tük a vázlat és a váci freskó közötti egyezése
ket, de rám utattunk az eltérésekre is. Közöt
tük jelentős az égi fényözön hiánya, az archi
tektúra eltérő volta, végül, hogy jóval több és 
más beállítású szereplője van a vázlatnak, mint 
a falképnek. Ezek a jelentékeny eltérések azt 
a gyanút ébresztik, hogy a pannonhalmi szín-
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vázlat nem a váci, hanem valamely más, ha
zánkban lévő Maulbertsch-képhez készült. Köz
tudomású, hogy Maulbertsch élete végén Szily 
püspök megbízásából mégegyszer megfestette a 
Visitatiót, mint azt Kapossy János alapvető 
monográfiájából tudjuk, 1792-ben, a szombat- 
helyi székesegyház főoltára számára, melyet 
ma is díszít. Kapossytól közzétett levelekből azt 
is tudjuk, hogy az osztrák mester 1791 augusz
tusában két oltárkép színvázlatát küldi el Szily 
püspöknek, köztük a Visitatiót is. A püspök 
a vázlatokat kisebb változtatásokkal el
fogadta.16

Maulbertsch a szombathelyi főoltárképen 
— bár legalább húsz esztendő választja el a 
váci freskótól — lényegében m egtartotta a 
Vácon alkalmazott kompozíciót. Jelentékeny 
eltérés a váci freskó és a szombathelyi főoltár
kép között az architektonikus keretben és a 
jelenet égi és földi mellékszereplői között mu
tatkozik, viszont éppen ezen a téren áll kö
zelebb a pannonhalmi vázlathoz.

Az architektonikus keret miatt a szombat- 
helyi főoltárképre hasonlít: faoszlopos, csere
pes tornácon fogadja Erzsébet vendégét, míg a 
háttérben erkélyes ház emelkedik. A jelenet fö 
lött egész angyalsereg lebeg. H iányzik a fő
oltárképen az angyalok között húzódó, felirat 
céljait szolgáló szalag, amit a vázlaton még lá 
tunk.

Hasonló egyezésekre bukkanunk a kép alsó 
szélén lévő mellékalakoknál. A jobbszélen ülő 
női alak, aki gyermekét öleli magához, Szent 
József, de mindenekelőtt Zakariás alakja és jel
legzetes fejdísze stb. úgyszólván azonos a váz
laton és a szombathelyi főoltárképen.

*

A váci freskókat a hagyomány és a szak- 
irodalom egyaránt Maulbertschnek tulajdoní
totta, bár erre nézve írott adattal nem rendel
kezett. Üjabban még egy döntő levéltári adat 
is előkerült, mely Maulbertsch váci tisztelet
díjának — 4000 forint — összegéről tudósít.17 
Ennek ellenére legutóbb kísérlet történt arra, 
hogy a főoltár mögötti freskót gyengébb kva
litású segédmunkának tüntessék fel, ezzel ma
gyarázva befalazását.18 Láttuk azonban, hogy 
a falkép stílusa, legfőkép azonban kvalitásai 
méltók az „osztrák Tiepolóhoz“ és kapcso
lata a pannonhalmi színvázlathoz is döntően 
esik latba. Igaz ugyan, hogy a vázlat nincs szig
nálva. Szignálva van viszont a váci főoltár
freskó. A téglafal leverése után a freskó bal

sarkában, lent, a lépcsőn ülő nő gyékény- 
szatyora alatt elég tisztán jött elő a jelzet: 
A. Maulbertsch Pinx. Ami ugyan magában ta-

M AULBERTSCH ALÁÍRÁSA A VÁCI FŐOLTÁR-FRESKÓN.

Ián nem volna százszázalékos bizonyíték, de a 
falkép kvalitása, technikai, stiláris sajátosságai 
az aláírást nemcsak paleografiailag, de m ű
vészeti szempontból is hitelesítik.

Tekintve, hogy írott adatok nem állanak 
rendelkezésünkre, a freskó készülési évét a 
templom építése és Maulbertsch hazai munkás
sága adatainak összevetéséből kell megálla
pítanunk.

Kiindulópontnak, mint két legtávolabbi idő
határ, a templomépítés megkezdését (1762) és 
Esterházy Pál, váci segédpüspök 1779. dec. 
2-án kelt levelét tekinthetjük, melyben M aul
bertschnek Vácon fizetett honoráriumáról érte
síti Esterházy Károlyt. Ezt a 17 esztendős tá
volságot azonban további megfontolásokkal 
csökkenthetjük. 1764-ben, mikor M ária Terézia 
meglátogatta Migazzit Vácon, a templom még 
csak épülőfélben van. Migazzi 1772. évi fel- 
szentelési iratában19 említi már a főoltár-freskót 
is. Sőt 1777-ben már nemcsak Maulbertscíi 
kupolafreskójáról olvasunk, hanem Kremser 
Schmidt főoltárképéről is.20 Tudjuk azt is, hogy 
ez utóbbiról Haubenstricher 1774-ben metszetet 
ad ki, melyen említi, hogy a kép a váci székes- 
egyház főoltárképe.

Tovább menve, Kremser Schmidt mellékoltár
képeiről készült metszetek felirata és dátuma 
arra mutat, hogy azok már 1770—71-ben he
lyükön állottak. H a meggondoljuk, hogy a mel
lékoltárok rendszerint később készülnek el, mint 
a főoltárkép, valamint azt, hogy pszichológiai 
szempontból nem valószínű, hogy Maulbertsch 
egyidőben dolgozott volna Vácon Kremser 
Schmidttel, akinek főoltárképével az ő freskó
ját eltakarták, valószínű, hogy a főoltár-freskó 
elfalazása legkésőbb 1774-ben megtörtént. Ezt 
a főoltár fölötti tábla felirata: DEO SERVA
TO R I SAGRUM: A M DCCLXXIV. is meg
erősíti. Viszont, ha igaz, hogy Kremser— 
Schmidt főoltárképe korábban elkészült, mint 
az 1770—71-ben készült mellékoltárképek, ak
kor a Maulbertsch-freskónak legkésőbb már
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1770-ben készen kellett állnia. Kapossy meg
győző érvelése szerint Maulbertsch 1767—69 
között Székesfehérváron dolgozott, amiből kö
vetkezik, hogy a váci freskónak vagy közvetle
nül előtte, vagy utána kellett készülnie. Az épí
tés szempontjából nem valószínű, hogy koráb
ban, hiszen csak 1772-ben szentelik fel a temp
lomot és még évekig dolgoznak a belsőben ez 
után is. 1767 előtt tehát nem lehetett olyan 
előrehaladott az építés, hogy Maulbertsch dol
gozhatott volna. Valószínűbb, hogy a falképek 
1769—70-ben készültek. Feltevésünket M aul
bertsch művészetének fejlődésén is ellenőriz
hetjük.

A váci kupolafreskó néhány jellegzetes alakja, 
csoportja, vagy megoldása megtalálható M aul
bertsch időben közvetlenül Vác előtt, vagy után 
készített munkáin. így a M ária mennybemene
telét ábrázoló székesfehérvári freskó M áriája 
rendkívül közeláll, azonos megoldású a váci 
kupolafreskó M áriájával.21 Ebben az esetben 
azonban még messzebb is követhetjük a fejlő
dést. Már a schwechati freskó vázlatán22 is ezt 
a megoldást választotta, s így Székesfehérvár, 
Vác, ennek a típusnak további fejlődési állomá
sai. A győri székesegyház mennyezetképein Szent 
István és Szent Imre freskói magyaros öltözet, 
de arctípus, testtartás szempontjából is hasonló 
megoldásúak a vácival. E sorozatot bizonyára 
teljesebbé tehetik bárok kutatóink, hiszen Bó- 
nisné is több egyezést emel ki a váci freskó és 
a székesfehérvári, valamint a pápai között.22

Stílusfejlődés szempontjából Maulbertsch mű
vészetét három szakaszra szokták felosztani. Az 
első 1770-ig tart, s a barokk hagyományok 
uralma jellemzi, erőteljes gesztusok, világos szí
nezés. Magyarországi munkái közül a sümegi 
freskók képviselik legtisztábban e periódust. A 
következő tíz esztendő átmeneti időnek számít 
s klasszicizáló törekvések jellemzik. Az 1780-as 
évekkel kezdődő harmadik korszak Maulbertsch 
művészetének szintézise.

A váci freskók kétségtelenül a határtjelző 
hetvenes évek közelébe helyezendők. Bár a fő 
oltár falképén az alakok gesztusai barokkosán 
lendületesek, a háttérben emelkedő architektúra 
nyugodtlejtésű félköríveivel, kompozitfejezetű 
falpilléreivel klasszizáló hangnemet ütnek meg. 
Maulbertsch fejlődésében a váci megbízatás 
döntő jelentőségű lehetett. I tt  találkozhatott 
Canevaleval, aki a klasszicizmus ízlésének egyik 
legkorábbi képviselője, nemcsak hazánkban, de 
európai viszonylatban is. Maulbertsch átérezte 
Canevale művészi programmját és váci mun

kásságával bele is tudott illeszkedni. Közeláll 
tehát az a feltevés, hogy Canevale hívta fel 
figyelmet a klasszikus mintaképekre. Amikor 
Maulbertsch Vácon dolgozik, már állott a Ca- 
nevaletól tervezett diadalív (1764), mely a klasz- 
szicizáló ízlésnek legkorábbi hazai emléke. Ha. 
Maulbertsch figyelme, a fejlődésben oly jelen
tős szerepet játszó klasszicizáló törekvésekre 
váci munkássága alkalmával irányult, úgy e fon
tos fejlődési fázisnak gyökerei magyarországi, 
sőt talán épp váci munkásságára nyúlnak vissza.

Végül még egy kérdésre kell a feleletet ke
resni, bár a probléma lényegében nem is művé
szettörténeti: miért falaztatták be a váci fő 
oltár mögötti freskót? A közkézen forgó ma
gyarázatok közül néhányat már jóelőre kizár
hatunk. A falkép „temperája“ megromlott, mon
dották, pedig a falkép valódi freskó-techniká
val készült és még a téglafal alól is aránylag 
épen került elő.24 Nem meggyőző az az érvelés 
sem, hogy a falképet Maulbertsch segédei, gyen
gébb tanítványai készítették. Ellene szól a freskó 
magas kvalitása, összefüggése a hiteles Maul- 
bertsch-művekkel és a kim utatott jellegzetes, 
egyéni stílus-sajátosságok. Egy helyi hagyomány 
úgy tudta, hogy a művész M áriát túlzott gravidi- 
tással ábrázolta, a freskót ezért falazták volna 
be. Eltekintve attól, hogy a falképen Mária ter
hessége, felfelé lépő mozdulata miatt alig érzékel 
hető, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy 
a keresztény ikonográfia előírta, megkövetelte 
a terhesség jelzését. Emlékezzünk csak a közép
kori táblaképek naív ábrázolási módjára, amint 
a Visitatio jelenetben a kis Jézust dicsfénytől 
övezve, M ária testére festették. (Szép példáját 
találjuk az esztergomi Keresztény Múzeumnak 
Csegediről származó egyik XV. századi képén.)

H a ezeket a feltevéseket elvetjük, még nem 
oldottuk meg a problémát. Tény az, hogy a fal
képet pár évvel a készülése után, legkésőbb 
1774-ben, tehát még Migazzi idejében fedtek 
be. Indoka csak egy lehetett. Kremser Schmidt 
oltárképét és annak elhelyezését, illetve ezzei a 
főoltár kiképzését gazdagabbnak, a székesegy
házhoz méltóbb megoldásnak tartották. Való
színű, hogy inkább a váci köre, mint maga a 
bécsi hercegérsek érezte egyszerűnek, szegényes
nek a székesegyház lelki gyújtópontját és segí
tette elő, hogy Kremser Schmidt képével, még- 
inkább hangsúlyos műmárványkeretével elfedjék 
Maulbertsch freskóját.

Feltevésünk halvány nyomait írott források
ban is fel lehet fedezni. Vác két érdemes törté
netírójának, Karcsú Antal Arzénnek és Tragor
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Ignácnak műveiben"'’ felmerül az a gondolat, 
hogy Migazzi azért tért el Franz Anton Pilgram 
korábbi, székesegyház tervétől, mert óriási ará
nyai és nagy építési költségei miatt nem ta r
totta megvalósíthatónak. H a csak egy pillantást 
vetünk Migazzi váci és a váci egyházmegyében 
végzett építkezéseire, amit több mint 600.000 
forintra becsül az érsek életrajzírója,26 azonnal 
belátjuk a feltevés tarthatatlanságát. Helyi ha 
gyomány lehetett, hogy Canevale székesegyháza 
szegényesebb, egyszerűbb lett, mint amilyet 
Pilgram tervezett. Nem csodálkozhatunk azon, 
ha nem értették meg az új korstílus legkorábbi 
jelentkezését hazánkban és az eredeti művészi 
elgondolást megváltoztatva, Maulbertsch fres
kóját részben befalazták.

Nem az első és bizonyára nem is az utolsó 
eset a művészettörténetben, hogy a kortársak 
ítélete téves volt. Szerencsére az utókor feleb- 
bező széke előtt a Maulbertsch-freskó megnyerte 
pőrét. Ma nemcsak a váci székesegyház gazda
gabb új értékkel, de a magyar műemléki anyag 
is új mesterművei gyarapodott.
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B o szn ay  István művészetének legvirágzóbb 
kora egybeesik tájképfestészetünk megújhodásá
val, teljesen magyarrá érésével. Időbelileg a múlt 
század kilencvenes éveitől kezdve számíthatjuk 
ezt a korszakot, amely azután hosszantartóan, 
bőséges változatossággal ontotta a jobbnál-jobb, 
érdekesnél-érdekesebb tájképeket. Azt mond
hatnánk, hogy ezidőtájt divatos lett a tájkép, 
valósággal uralkodott a Műcsarnok termeiben. 
A művészet szeretetére egyre jobban ráízeleiő 
közönség örömmel gyönyörködött a magyar tá
jak szelíd, méla, borongós és vidám, újjongóan 
élénk megjelenítésében; hirtelen feltörő, dús vál
tozataiban a maga legbensőbb hangulatainak 
korszerű kivetítését ismerte föl és üdvözölte.

A modern magyar tájkép igazában csak most, 
szinte egyetlen csapással talált teljesen önma
gára. A többi festészeti műfaj már fejlettebb 
volt, messzebbi időkre és több jeles elődre te
kinthetett vissza a X IX . században megindult 
lendület korában.

Tájképpel Markó Károly szerzett legelőször 
külföldön is elismert nevet. Finom eszményi tá
jain azonban alig rezzen meg a mi hangunk, 
mert nagyon hamar letért arról az érdekes ös
vényről, amelyre a Szépművészeti Múzeumban 
látható, friss „Visegrádi táj“ -ával és néhány 
magyaros témájával lépett. Barabás néhány meg
lepően üde vízfestménye, Ligeti, Keleti roman
tikus látásból fogant, meglehetősen száraz ké
pei, majd a fiatal Lotz korai, úttörő próbálko
zásai és Brodszky Sándor szintén regényes 
felfogású, de már hangsúlyosabb munkái (pl. 
„A Balaton a Badacsonnyal“ ) m utatják az út 
további szűk szakaszát, amíg azután bátrabb 
természetszemléletével, éles szemével megjelenik 
Székely Bertalan. De Székely vérbeli figura
lista, csak kiránduló a tájkép területén. Az 
új magyar tájképfestés nagy alakjai Munkácsy, 
Paál László és Szinyei Merse Pál. A mieink kö
zül ez a három festő-lángelme hántotta le a re
gényes mázt, a színpadias pózt a tájképről és 
szólaltatta meg azon a valóság erejétől áthatott 
természetet. Munkácsy — sajnos — nem sok

tájképet festett. De a kevés között is több első
rendű akad. Az európai viszonylatban is nagy 
Paál, mint igazi barbizoni, már a szabadban 
dolgozott. Legismertebb remekművein azonban 
nem a hazai táj, hanem a nevezetessé vált fon- 
tainebleaui erdő rejtelmes pátoszát, drámai ta r
talmasságát varázsolta elénk. Ereje megdöb
bentő. Örök kár, hogy az itthon dolgozó festő
kig nem jutott el termékenyítő hatása. Szinyei 
Merse is a természet szerelmese volt, de lágy 
szépségű látomásait, kifinomult benyomásait 
eleinte a műteremben kottázta szelíd harmó
niába. A „M ajális“-on a francia plein-air meg
születésével egyidőben először süt ki a nap. Sá- 
rosi tájai kolorisztikus bájban fürdenek, tiszta 
és tisztító levegő árad belőlük. Sajnálhatjuk, 
hogy a „Majális“ tavaszias sugara nem teljese
dett hamarosan nyárrá a magyar tájfestészetben. 
A fejlődés elakadt. Szinyei Mersét még nem 
értették meg. A franciák már a fénycsudák má
morát élvezték, az impresszionisták már hódí
tani kezdtek, amikor nálunk még mindig nem 
bontakozott ki az új eredmény.

A magyar táj egyéni hangja azonban már 
melegen zsong föl az ecset lírikusának, Mészöly 
Gézának rohamosan népszerűvé váló művésze
tében. Amit Petőfi nem írt meg tollal a Balaton
ról, ő beleköltötte színmagyar levegőjű, bűvö
sen bensőséges kis képeibe. Az ő felfogása ak
kor közelébb állott az általában véve lassú fej
lődéshez, csöndes, megfontolt érleléshez húzó 
magyar vérmérséklethez, mint a két merész út
törőé, Paálé és Szinyeié. A valóság kifejezése 
utáni vágy, a mély és igaz, lírai hangulat ke-, 
resése most már úrrá lesz tájfestészerünkben. így 
festett Spányi, Tölgyessy és még sok más pik
torunk.

A hangulatfestés legnagyobb mestere báró 
Mednyánszky László. Nem másolja a termé
szetet, hanem csodálatosan átkölti. Misztikus 
lelki köd lengi be szuggesztív hatású képeit, 
melyek nemrégiben, a művész emlékkiállításán, 
szinte az új élmény erejével ragadták meg a 
művészetszerető közönséget.
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Futó pillantást vetve a magyar tájfestés fej
lődésére, két nevezetes határkőt kell még meg
említenünk. Ezek: a korszakos jelentőségű nagy
bányai és a derék asztagot rakó szolnoki iskola. 
A két csoport kiváló, nagy festőinek vásznain 
váratlan gazdagság virul föl. Amazoknál a tö
kéletes festőiség, ezeknél a legnemesebb natura
lizmus dominál.

A magyar tájfestés dús szérűjéhez érkeztünk. 
E nagyszerű művészi termés learatásának és be
takarításának korára esik Bosznay István 
ouvre-jének érett kalászba szöh kenése is. Mű
vészünk azonban nem tartozott sem a nagy
bányaiak, sem a szolnokiak körébe. Mind 
a két iskola hatalmas mágnes volt, nehéz 
lehetett vonzóerejük elől kitérni. És Bosznay 
István mégsem csatlakozott egyikhez sem. Bizo
nyos felfogásbeli rokonság a szolnokiak egy ré
széhez fűzte, de csak úgy, mint a hegymászót 
azokhoz a társakhoz, akik ugyanegy csúcs 
megmászására törekednek, ám külön ösvényt ta
posnak maguknak. Egyetlen festői elve volt 
csak. Im ádta a természetet és így naturalistának 
vallotta magát. Az ma is. Ment, haladt, célhoz 
ért a sajátmaga által választott, biztos ösvényen, 
irányt soha nem változtatott.

Művészünk a Lyka Károly szerkesztette „Mű
vészet“ c. folyóiratban (1910. évf. 6. sz.) maga 
mondta el részletesen indulásának, munkásságá
nak legnevezetesebb mozzanatait. A főbb élet
rajzi adatokat onnan vettük. (E sorok íróját 
azonban régi, meleg szálak fűzik a kiváló mű
vészhez. Bosznay István a debreceni református 
főgimnáziumban, a feledhetetlen, ősi Alma Ma
terben geometriai tanárom volt. Mint festegerő 
kedvű diákot, ő vezette be a piktúra birodal
mába is.)

Bosznay 1868-ban Csurgón született. A festői 
környezet, a színes népviselet termékenyítőleg 
hatott képzelőerejére. Az érettségi vizsga után 
a mintarajziskolába került. O tt oklevelet szer
zett. Münchenbe készült, de a debreceni refor
mátus főgimnázium meghívta rajztanárnak. E 
mellett geometriát és számtant is tanítania kel
lett. Ahogy ő maga mondja, minden szabad 
percét festéssel töltötte. A művész kezdő kísér
leteknek nevezi ezidőbeli próbálkozásait. 1893- 
ban küldte fel első képét a Képzőművészeti 
Társulat kiállítására. Egy somogymegyei tájat 
és feleségének, Verbay Ilonának arcképét. M ind
kettőt elfogadták. Néhány év múlva, 1898-ban, 
már az állam is vásárol tőle, az „Ősszel“ című 
nagyobb képét. Ekkoriban még elég gyakran
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festett arcképet s a figurális témák is von
zották. Ezeket főleg somogyi hazájában ké
szítette. Ilynemű munkái között legjelentősebb 
volt a mozgalmas „Somogyi lakodalmas menet“ , 
amely a Műcsarnok milléniumi tárlatán szere
pelt. A Szépművészeti Múzeum őrzi egyik stú
diumát, mely apósát ábrázolja, álló-íróasztal 
előtt. Ez a rajz már kitűnően érezteti a karak
tert, az egyéni mozgást markáns erővel ragadta 
meg. Aktot, állattanulm ányt is szívesen feste- 
getett, de csak a tájkép tudta mélyen lekötni, 
érezte, hogy ez az ő igazi területe. Ebben az 
első, kereső korszakában még túlságosan apró
lékosan, részletezően fest. Közel még hozzá az 
iskola, nem tud a hatása alól felszabadulni, nem 
tudja, hol keresse önmagát. De egyénisége hama
rosan feltör és kibontakozik.

Bosznay gyakran fellátogatott Budapestre. A 
fővárosban ezidőben kezdődött képzőművésze
tünk megújhodása. Akkoriban forradalmas meg
mozdulásnak tekintették ezt a nekipezsdülést, 
ma inkább nagyon természetes, egészséges evo

lúciónak látjuk, melynek hosszabb tespedés után 
el kellett következnie, hiszen túlnagy csönd, 
szürkeség ásított Szinyei Merse ,,Majális“-a után. 
Az új törekvések nagy zajt, vitát, pártosko
dást vertek föl a művészet berkeiben. A moder
nek hevesen ragaszkodtak művészi meggyőződé
sük elismertetéséhez, friss levegőt akartak be- 
ereszteni a Műcsarnokba, szembeszálltak az aka- 
demizmussal, a hagyományhoz való vak ragasz
kodással. Ez a törekvés megnyilatkozott min
den téren, de talán a tájképfestés üdült föl, szí
nesedett, fényesedett, izmosodott meg legfeltű
nőbben.

Ezek a sokat vitatott, modern művek na
gyon megragadták Bosznay figyelmét. M int
hogy addig nem járt külföldön, ezekből a 
magyar képekből kapta a megmozdító, új lá
tásra ösztönző, friss impressziókat. Ámde erő
sebb egyéniség volt annál, hogysem elveszítse a 
maga igazában való hitét. Sokat tanult a moz
galomból, látása felfrissült, palettája megszíne
sedett, ecsetje merészebb lendületet nyert, de
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visszatért ahhoz az áhitatos természetszemlélet
hez, amelyhez legbensőbb meggyőződése vezette. 
Továbbra is komolyan vette a rajzot, és a szí
nes, modern előadás mellett is megmaradt előbbi 
lírája mellett, azon keresztül látja, érzi és érez
teti a nekünk annyi szent titkot súgó, ezerhangú 
magyar tájat.

így történt, hogy Bosznay, bár több rokonszál 
fűzte a szolnokiak egy részéhez, mégsem csat
lakozott ehhez az iskolához és bár látta a nagy
bányaiak elsodróan nagy hatását, mégsem ve
tette bele magát ebbe az erős áramlatba.

A Csokonai-járta, poéta-nevelő, egyéni arcu
latú debreceni Nagyerdő lett most ihletője. Amit 
a fontainebleaui erdő jelentett Paál Lászlónak, 
azzá vált a Nagyerdő Bosznaynak. Legszebb, 
legérdekesebb képeinek egész sorát festette e 
pompás, pittoreszk területen, ahol ősi, remek- 
rajzú tölgyek, hatalmas koronájú, sudár nyár
fák, fi nőm, zöld selymet lengető, ezüstös derekú 
nyírfák várták, jónál jobb témákat kínálva a 
rengeteg belsejében, tisztásain. Bosznay ki tudta 
lesni a titkait, és intelmes, komoly szépségét 
ritka szerencsével szólaltatta meg vásznain. Kár, 
hogy ily témájú képei szinte kivétel nélkül ma
gántulajdonban vannak, a Szépművészeti Mú
zeumban nincs belőlük s így kevesen ismerik. 
Pedig ezek a képek nagy feltűnést keltettek me
rész színezésükkel, szokatlanul erőteljes faktúrá
jukkal. Különösen az őszi erdőt festette bravú

rosan, a sárga szín változatos, aranyizzásig heví
tett skálájával.

Akkoriban lettem bejáratos a Bosznay-házba, 
amely az egyetlen műtermes festőhajlék volt 
Debrecen városában. Jól emlékezem, hogy a 
Kálvinista Róma lakói meglehetősen értetlenül 
állottak ezek előtt a képek előtt, hiszen ezidőtájt 
még a végletekig vitt „kidolgozás“ volt a leg
kívánatosabb festői erény a vidéki műpártolók 
szemében. Ám a „maradandóság városa“ végül 
is kezdett megbarátkozni a képeivel. A Debre
ceni Kaszinó megvásárolta egy jeles alkotását, 
az „Újszászi parkrészlet“-et. Itt már teljesen ki
bontakozott a művész összegező, zárt formákra 
való igyekvése, a fő mondanivalót hangsúlyos 
erővel kiemelni vágyó hajlama.

Bosznay 1902-ben megnyerte a 4200 koronás 
Andrássy-ösztöndíjat. Most betölthette régi vá
gyát, hosszasabb külföldi tanulm ányútra mehe
tett. Vele utazott felesége is, aki mindvégig lel
kes megértője volt művészetének. Először Olasz
országba, minden művész Mekkájába mentek. 
Firenze, Velence, Róma voltak a főbb állomá
sok. A művész úgy nyilatkozott, hogy „itt, a 
nagy mesterektől tanulta meg, hogy teljes, nagy 
befejezettség mellett is elérhető az összefoglaló 
szélesség“ .

Párisban a Louvre nábobi gazdagsága tá
rult szemei elé. Beleszeretett a hollandusokba, 
a franciák közül Daubigny, Corot, Dupré, Rou-
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sseau kötötte le. A barbizomak maradandó ha
tással nyűgözték le. Azután Anglia következett. 
Számos, igen érdekes tengerparti képet festett. 
A skót zamatú festés hatása még idehaza is meg- 
érzett ebből az időből való művein.

Azt is említi a művész, hogy külföldi útjáról 
visszatérve egyre inkább vonzotta a világosság, 
a fénylő nap, holott azelőtt különös kedve telt a 
komor szürkeségben, az alkony, a rejtelmes de
rengés, a borongós tájak, a súlyos felhőzet von
zották. Való azonban, hogy mindig is ez az elé- 
gikus világítás volt a Bosznay igazi eleme. Időn
ként később is, szinte elszántan nekikészülve fes
tett fénylő fokú képeket, de legnemesebb ter
mése abból a másik, méla világból való.

Debrecenbe visszatérve, barátai segítségével 
megszervezte az ottani M űpártoló Egyesületet, 
amely jelentékeny mérvben fokozta a nagy a l
földi városban a művészet iránti érdeklődést.

Még 1902-ben gyűjteményes kiállítást rende
zett műveiből a Nemzeti Szalonban. Egy külön 
úton járó, jellegzetesen magyar zamatú, ereje 
teljében levő, komoly jövőt ígérő tájképfestő 
bontakozott ki ezen a kiállításon. A siker reá is 
terelte a figyelmet és már ekkor fölmerült a gon
dolat, hogy felhozzák Budapestre. Bosznay nem 
sokára a mai Képzőművészeti Főiskola tanára 
lett, ezentúl teljesen a piktúrának, a művészi ne
velésnek élhetett.

Bosznay azelőtt is sokat dolgozott, ezután pe
dig még dúsabb lett a termése. Kevés művészünk 
produkált annyit, mint ő. Most már csak r i t 
kán nyúlt figurális témához. A tájképben fe
jezte ki magát teljesen.

A debreceni Nagyerdő mellett a Tisza-vidék 
lett legbensőbb ihletője. Szerette ennek a 
színmagyar folyónak méltóságteljes nyugalmát, 
lassúdad kanyarulatait. Ezeket különös kedv
teléssel festette. Elől a csendes, álmatag víztük
röt, a háttérben az egymás mellé zárkózó, vég
telen nyárfasorokat, melyeket jellegzetes tömör
séggel, egyéni kézjeggyel, markánsan foglalt 
össze, kitűnően éreztetve a Tisza arculatát. A 
háttérben glédát álló, hosszas facsoportokat egy- 
cgy hatalmas, borzas törzs égretörő rajzával tette 
élénkké, érdekessé. A folyó fölött hol súlyos, ko
moly felhők, hol puha, színes gomolyagok úsz
nak. Egyik legszebb ilyen műve a „H olt Tisza 
mellett“ . A téli vizeket is szívesen festette. Rep
rezentáns e nemben a „Reggel a Tiszán“ , amely 
gr. Mikes Árminné tulajdonába került. Kékes
lila távolabbi erdő szegi be a hátteret. Középen 
és a baloldalon gigászinak tűnő sudarak kotor
nak bele a hideg levegőbe. Ez a képe valahogy 
a német festőnek, Bracht Eugénnek „Hollók ta 
nyája“ című képére emlékeztet.

Bosznay kitűnő faábrázoló. Camille Corot 
azt írta valahol: „Egyetlen ágacskát se vetkőz-
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tess ki soha a mivoltából, a jó Isten mindent a 
legjobban csinált meg.“ Festőnk is tisztelte a ter
mészet alkotását, de művészete szellemének meg- 
felelőleg bánt a fa ezernyi változatosságot ontó, 
végtelen rajzlehetőségével, akár kopaszon, akár 
lombkoronával ábrázolta. Bosznay fáit messzi
ről meg lehet ismerni, annyira jellemzőek. A 
kézírás sem lehet egyénibb.

Millet mondta: ,,A hó megfestésénél nem azt 
kell éreztetni, hogy fehér, hanem hogy hideg.“ 
Bosznay pompásan festette a havat.

Az elkövetkező évek során jóformán nem volt 
a Műcsarnokban kiállítás, amelyen Bosznay egy
két nagy, vagy több kisebb képpel részt ne vett 
volna. A Nemzeti Szalonban is gyakran állított 
ki. Egyre kapósabbak lettek a képei. Többet 
vásárolt belőlük az állam, néhányat a király vett 
meg, sok előkelő műgyűjtők birtokába került 
(gr. Andrássy Gyula, gr. Tisza István, gr. Csáky 
Albin, gr. Dessewffy Emil, stb.). Ezek a főűri 
művészetpártolók gyakran meghívták a szere
tetreméltó, világfias modorú művészt birtokukra 
s ott szép témákat talált. Sok finom parkrészle
tet festett e sorozatban. Ezek között kiváló ér
tékű az „Ikervári részlet“ sötétmélységű zöld- 
barna-szürke színskálájával. A „N yári délután“ , 
amelyet a király vásárolt meg, az atmoszféra
festés remeke. Reszket rajta a magyar levegő. 
Emlékezetes sikert aratott „A radványi pusz
tán“ című képe is. Majesztétikus hatású, jelleg
zetes alföldi facsoport, remekül megfestett, dús 
növényzetű előtérrel, a háttérben legelésző 
gulya. Későbbi műve, a „November“ , a 
Szépművészeti Múzeum legérdekesebb magyar 
tájképei közé tartozik. Végtelenül egyszerű, 
nobilis, lélekbemarkoló, költői mű, a leg
bánatosabb hónap tökéletes szimbóluma. Ezek
ben a férfias poézisű, borongós képekben tud 
Bosznay legtöbbet mondani. Néha pedig me
leg színeivel, fülledten párázó, könnyű nyári 
zöldjeivel, meg a vénasszonyok nyarának aranyló 
sárga foltjaival ragad el bennünket. Az ősznek 
is poétája. A búzakereszt betakarító Alföldet 
szintén szeretettel örökíti meg („Mezőn“, Sátor
aljaújhely, Múzeum). A „N yitrai zsilip“ című 
képével megmutatja, mit tud, ha a színességben 
leli örömét. Csupa friss csillogás, ragyogás ez a 
dekoratív festmény.

Tömérdek kis deszkáján az év tavaszból-télbe 
iordulásának jóformán minden mozzanatát le
jegyzi magának, artisztikus, bájos naptárt alkot 
tanulmányainak végtelen sora, a virágzó alma
fák gyöngéd bájától kezdve a hó alá temetett

szénaboglyákig. A hazai táj szépsége, a gazdag 
skála minden egyes hangjával megragadja és 
megindult lélekkel igyekszik azokat színnel és 
formával méltóan tolmácsolni.

Ez a mély magyar érzésből áradó, szinte ál
landó meghatottságban való alkotás tájfestő 
művészetének legrokonszenvesebb, legmelegebb 
és legértékesebb vonása. Erre az útra küldte a 
származása, a szíve, egész művészi kultúrája, 
amit teljesen itthon szerzett, mert hiszen kül
földi mesterektől nem tanult. Mindig a hazai 
tájtól kapott serkentő ihletére támaszkodott.

Bosznay István pályája nem mutat nagy ki
lengéseket, de feltűnőbb visszaeséseket sem. Mű
vészete józan, kiegyensúlyozott, ami igazi ma
gyar temperamentumával magyarázható. Mint 
autodidakta, a saját erejét edzette, fejlesztette. 
És ebből a színmagyar erőből sokra telt. Arány
lag hamar elérkezett a teljes kibontakozáshoz, 
művészete delelő pontjára. De ezen túlhaladva 
sem hanyatlott le alkotókészsége. Amint a 
hosszú, lassan termelő magyar ősz egymásután 
ajándékozza az ízesnél-ízesebb gyümölcsöt, úgy 
produkál az ő talentuma szép, finom eredmé
nyeket munkássága későbbi idejében is. Az ezer- 
kilencszáztizes évek gazdag, kiemelkedő, egyéni 
zamattal teljes termése után a huszas és harmin
cas években sem csökkent munkaereje. Kissé 
halkabb, lágyabb lett színben és formában, de 
mindig meg tudta tartani a komoly művészi 
színvonalat. Régebbi, hatalmas erejű foltjai fel
oldódnak, a kontúrok elmosódnak, az elégikus 
látás helyébe derűs, könnyedebb, tetszetősségre 
törekvő hangulat lép. De ezekben is a nemes na
turalista mutatkozik meg, rajztudása most is 
imponáló. A szabad levegő igaz színeiben für- 
denek későbbi és kései képei is, üde reflexek 
reszketnek rajtuk. Felhasználja a dekoratív ele
meket, de sohasem viszi túlzásba, csak szervesen 
beleilleszti naturalizmusának tág, eredeti ská
lájú regiszterébe, a maga sajátos képszerkesztő 
szempontjai, stílusa szerint. Igazi, nobilis te r
mészetfestés ez, nem spekuláció, hanem áhitatos 
elmélyedés.

Ezen a ponton rokon Bosznay piktúrája há
rom szolnoki művészével: Mihalik Dánielével, 
Olgyay Ferencével és Szlányi Lajoséval. Ők álla
nak hozzá legközelebb minden tekintetben. 
A szintén lírai irányú Mihalik sokkal színesebb, 
hajlamosabb a dekoratív elemek kicsendítésére. 
Olgyay Ferenc inkább törődik a kimért, nagyon 
is kiszámított foltelosztással, a csinos tónusok
kal. Szlányi Lajos viszont szárazabb, érzelgő- 
sebb, fanyarabb, hívebben konstatáló hajlamú.
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Bosznay munkássága delelő idejében mind
hármuknál határozottabb szavú, erőteljesebb, az 
átérzett festői élményt öntudatosakban hang
súlyozza, egyénibb, félreismerhetetlenül m ar
káns kézjeggyel. Csak munkássága késeibb kor
szakában mosódik közelebb a felfogása, olykor
olykor a vele rokon három szolnoki festőéhez. 
De a sajátos, Bosznay-látás és valami eltanulha- 
tatlan magyar zamat, a másképen hangszerelt 
lírai szólam mindig elkülönböztette legjava ké
peit a másokétól.

Bosznay István az Alföld, a debreceni N agy
erdő, a Tisza, a beszédes, komoly hangulatot 
árasztó mélyszólamú tájak megértő, érzéstől á t
járt tolmácsolója. Festette a T átrá t is. Dolgozott 
az Alpokban és másutt is idegen földön. De a 
magyar táj szólaltatja meg lelkében a legőszin
tébb, legszebb, legigazabb húrokat. Ezekkel m ar
kol belénk legerősebben, ezekkel a csellós bú- 
gású hangulatokkal, ezekkel a csak a mi földün
kön fakadható színálmokkal, a mi erdeink, fo
lyóink, ligeteink, friss hajnalaink, égő deleink 
és méla alkonyaink, tarka, puha, meg borongós, 
nehéz fellegeink poétikus és mégis hű ábrázolá
sával. Ezeknek a mestere Bosznay István.

A kiváló tájképfestőnek természetesen sok el
ismerés jutott ki. Már a millenniumi kiállításon 
elismerő oklevelet kapott a „Somogyi lakodal
mas menet“ című képéért az 1900. évi párisi 
világkiállításon elnyerte a mention honorable-t, 
Eondonban is kitüntették. Aranyérmet nyert a 
pécsi országos kiállításon és megkapta a legelő
kelőbb magyar kitüntetést, a nagy állami arany
érmet is. Művei külföldön is sokat szerepeltek. 
Párison kívül Velencében, Lipcsében, St.-Louis- 
ban, stb.

Mint a Képzőművészeti Főiskola tanára, dús 
érdemeket szerzett. Tanítványai bensőleg ragasz
kodtak hozzá, mert fiatal barátok gyanánt te
kintette őket. Sok friss tájfestőtehetséget kalau
zolt a helyes, megfontolt útra.

Bosznay István modern tájképfestészetünk 
egyik legérdemesebb mestere. Szerencsére ma is 
friss alkotó erejében van. A Műcsarnok leg
utóbbi kiállításain is kivételes sikert arattak új, 
nagy képei, melyeken szívós magyar erő, mély 
lelki élmény, eredeti látás és töretlenül tiszta, 
költői felfogás ragadta meg művészetének hű
séges, tisztelő, széles körre kiterjedő híveit.

M A R I A Y  Ö D Ö N
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MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK
A vallás- és közoktatásügyi miniszter az Orszá

gos Irodalmi és Művészeti Tanács javaslata alap
ján székelyföldi, illetve felvidéki ösztöndíjban ré
szesítette a következő művészeket: Jancsek Antalt, 
Illés Árpádot, Németh Lászlót, Endrédy Györgyöt, 
Dengyel Tibort, Kapussy Györgyöt, Csallóközi Far
kas Lőrincet, Bodnár Bertalant, Gaál Dezsőt, Pén
tek Andrást, Cz. Hikády Erzsébetet és Miklóssy 
Gábort.

Balatoni ösztöndíjat Élesdy István, Szegedi Mol
nár Géza, Jaski Jaskiewicz István, Kása Gábor, 
Nagy Lajos, Vízkeleti Wittmann Eta, Horváth An
tal István, Apátfalvi Czene János, Baranya Sándor 
és Pituk József kaptak.

FERENC JÓZSEF-DÍJ
Az 1944. évre meghirdetett Ferenc József koro

názási jubileumi alapítvány festészeti díját a Mor- 
vay Endre alpolgármester elnöklésével összeült bí
rálóbizottság egyhangúan Apátfalvi Czene Béla 
festőművésznek ítélte.

SZÉKELY BERTALAN-DÍJ
Az Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola hall

gatói részére alapított Székely Bertalan-díj ezévi 
tárgya Széchenyi István találkozása Canova római 
műtermében Ferenczy Istvánnal című freskókép 
volt. A pályázaton IV—VII. évfolyamú hallgatók 
vettek részt. A főiskola művésztanáraiból alakított 
bíráló-bizottság a 600 pengős díjat Balogh András 
negyedéves hallgatónak ítélte. A 200 pengős grafi
kai pályadíjat Fekete Géza ötödéves hallgató kapta.

K Ö N Y V S Z E M L E

Márkosfalvi BARABÁS MIKLÓS önéletrajza. Be
vezetéssel és jegyzetekkel ellátta BÍRÓ BÉLA. A 
művész műveinek jegyzékét összeállította Szegedy- 
Maszák Elemérné Tormay Vera és Szegedy-Maszák 
Tihamér. Fennállásának 20 éves fordulóján kiadta 
az Erdélyi Szépmíves Céh. XIV. sorozat, 9—12. sz. 
(Kolozsvár,) 1944. 8-r. 322 1., 22 kép.

Az Erdélyi Szépmíves Céh méltóbban nem emlé
kezhetett meg húszéves fennállásáról, mint az újabb 
erdélyi s magyar festészet egyik úttörője önéletraj
zának kiadásával. Az egyesületnek 162. kiadványa 
ez, ami érdemeinek önmagában is mércéje. Barabás

nak önéletrajza két, egyformán eredetinek tekint
hető példányban maradt fenn. A saját kezeírásával 
írott első példány unokájának, Szegedy-Maszák Ele
mérnek birtokában van. A másikat még a művész 
életében leánya, Szegedy-Maszák Hugóné Barabás 
Ilona másolta, s ezt a kéziratot a Magy. Tud. Aka
démia őrzi, melynek Barabás több mint 60 éven át 
tagja volt. A csaknem szószerint azonos két szöveg 
közül ez a kiadvány a mester sajátkezű kéziratát 
közli a maga egészében, s minden változtatás nél
kül. Részleteit már korábban is idézték, a Barabás 
bukaresti működésére vonatkozó részeket Veres 
Endre 1930-ban román fordításban adta közre, míg 
önkényesen átírva és megrövidítve, 1902-ben Kézdi- 
Kovács László az Olcsó Könyvtár 1255 —1258. fü
zetében adta ki. Ez az első teljes és hű kiadása. Né
hány rajz is élénkíti a kéziratot, ezeknek a repro
dukcióját azonban jelentéktelenségük folytán mel
lőzték. Talán néhányat mutatóba közölhettek volna.

Az önéletrajzot Barabás késő öregkorában, rész
letekben írta, s születésétől 1887 nyaráig terjed. 
Nagyjában a saját fogalmazása, nem egy helyt 
azonban az a gyanúnk támad, hogy leírása előtt 
rutinosabb kéz, hihetőleg újságíró veje, Szegedy- 
Maszák Fiugó átsimította. Ezeken a helyeken Bara
bás jóízű adomázó stílusa elveszti eredeti zamatát. 
Vonatkozik ez különösen az utolsó évtizedek ese
ményeire, amelyek elbeszélése már inkább eshetett 
a család ellenőrzése alá. Ebből magyarázható, hogy 
legélvezetesebbek a gyermek- s ifjúkorára, valamint 
utazásaira, kivált olaszországi tartózkodására vo
natkozó részek, de nagyon tanulságos és kiváló kor- 
történeti értékkel bír korai pesti idejének elbeszé
lése is. Barabás őszintén, kendőzés nélkül ír, ha néha 
egy-egy adoma csattanója kedvéért színezi el a va
lóságot. Soraiból egy józan, derék és szorgos nyárs
polgár rajzát kapjuk, hasonlót azok legtöbbjéhez, 
akiket alkalma volt lefestenie vagy kőre rajzolnia, 
önéletrajza művészetének ismerői előtt azt a be
nyomást kelti, mintha nagyszámú arcképein mindig 
önmagát adta volna. Ebből is kitűnik, hogy jó arc
képfestő volt, hiszen a legnagyobbaknak ismérve, 
hogy portréik jobban hasonlítanak festőjükre, mint 
modelljükre. Barabás emlékezéseiben nem sokat esz- 
tétizál. Művészi fejlődéséről alig szól. A technikai 
kérdések jobban érdekelték. Olasz útján nem nagyon 
hatották meg a régi mesterek. Úgy látszik, a szép 
olasz tájak jobban ragadták meg. Nápolyban tanúja 
volt a Vezúv kitörésének, s festői leírását adja (122. 
1.). Itáliában leginkább az angol William Leitch 
hatott rá, akivel Firenzében barátságot kötött, s
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akitől eltanulta a vízfestés igazi technikáját; innen 
van, hogy olasz akverelljei sokkal oldottabbak, fes- 
tőiebbek, mint a korábbiak. Leitchről egy igen sike
rült kópia-arcképet is készített. Később nejével be
utazta Németországot, Németalföldet, s több hetet 
töltött Londonban, majd Parisban. Turner hidegen 
hagyta. Bár Párisban — mint írja — utazásának 
fő célja a képtárak tanulmányozása volt, egy szó
val sem emlékezik meg a Louvre mesterműveiről. 
Párisi élményeiből azt emeli ki, hogy a szállodában 
,,egy vöröshajú pincér ellopott kasztenemből 2 csi
nos aquarellt és hat pár finom angol gyermekharis
nyát“. (184. 1.) A szabadságharc Budán érte. El
térően nem egy festő-társától, nem vett benne részt, 
amit így indokol: ,,Én sohasem foglalkoztam politi
kával. Nem lévén ez szakmám, nem is értem rá ta
nulmányozni. S amihez nem értek, ahhoz nem szí
vesen szólok. Érdekeltek ugyan az események, de 
semmiben részt nem vettem.“ (188. 1.) A kiegyezés 
utáni korszakban a városi tanács tagja lett, s mint 
ilyen különösen a művészeti alkotás kérdésével fog
lalkozott. Tekintélye, munkája, vagyona egyre nőtt. 
A fővárosban több háza, Bártfán nyaralója volt. A 
félországot lefestette vagy lerajzolta. Főhercegeket 
és főpapokat, minisztereket s más közéleti férfia
kat, írókat, művészeket, politikusokat, pártállásra 
való tekintet nélkül. Hosszú élete folyamán több 
mint félszázad élő magyar történelmét illusztrálta 
ecsetjével és rajzónjával. De festett táj- és látképe
ket, kálvinista létére oltárképeket is. önéletrajzában 
modelljeiről sokat beszél és sokszor említi festótár- 
sait, olyanokat is, kiknek nevét és műveit mindmáig 
homály borítja. Barabás feljegyzései már ezért is 
becses forrásnak tekintendők. Fényt vetnek a 48 
előtti és utáni idők egész művészi életére, s azt nem 
egy szempontból helyesebb, hitelesebb világításba 
helyezi, mint ahogy általában eddig látták. A Bara
bástól említett nagyszámú magyar művésznév újabb 
bizonyítéka annak a tévhitnek, mintha idehaza a 
XIX. század első felében, s közepe után is jóidéig 
a művészet pangott volna s idegen kezekre szorul
tunk volna. Ha idegenek meg is fordultak, magya
rokban sem volt hiány, s arról se feledkezzünk meg, 
hogy kiváló magyar mesterek a külföldön is dol
goztak. Az önéletrajz majd minden lapján elénk 
tolul annak a megszokott siránkozásnak alaptalan
sága, mintha társadalmunk süket és fukar lett volna 
a művészet pártolásával szemben. S kitűnik az is, 
hogy a művészi irányok és a művészek vetélkedése, 
sőt intrikája már akkor sem volt ismeretlen művé
szeti életünkben. Ha Barabás önéletrajza irodalmi- 
lag nem is áll azon a színvonalon, mint a Benvenuto 
Cellinié, s útleírásai sem közelítik meg Goethe 
,,Olaszországi utazását“, a magyar művészet törté
netének, a magyar élet ismeretének szempontjából 
igen becses, s szerzőjének épp józan, reális szemlé
lete folytán hitelre igényt tartó forrásműve. A kiad
vány értékét és használhatóságát még növeli Bara
básnak, az önéletrajzot követő néhány anekdóta-

szerű feljegyzésén kívül műveinek, 1830-tól 1893-ig 
terjedő, sajátkezű pontos jegyzéke, amely 2473 té
telt ölel fel. Függelékül csatlakozik azon műveinek 
felsorolása, amelyek jegyzőkönyvébe nincsenek fel
véve s amelyeket családja állított össze. Ezekkel 
együtt háromezernél is többre — pontosan 3146-ra — 
rúg különböző technikával készült műveinek száma. 
A szokatlan nagy oeuvre-számot nemcsak a mester 
hosszú élete, hanem rendkívüli munkabírása, kifogy
hatatlan munkakedve és nagy népszerűsége is ma
gyarázza. így egészében a két jegyzék sem volt még 
közölve. Egyes részeket Szentiványi Gyula azonban 
már felhasznált, most II. kiadására készülő kitűnő 
lexikonában. A Bethlen Gábor fejedelemtől 1619-ben 
címeres nemeslevelet nyert Barabás-család leszárma
zási táblája és 20 képes tábla, Barabás részben még 
kiadatlan művének reprodukciójával zárja le az 
ízlésesen kiállított kötetet, melynek címlapját, a 
tőle megszokott kiváló grafikai stílusérzékkel Kos 
Károly rajzolta.

A legnagyobb dicsérettel és elismeréssel kell adóz
nunk annak a mintaszerű módnak, ahogy Biró Béla, 
az újabb erdélyi művészet e kiváló kutatója az ö n 
életrajzot és függelékeit kiadta, bő jegyzetekkel s 
rövidsége mellett is elmélyülő, finoman írt bevezető 
tanulmánnyal ellátta. A kiadvány most már egy 
alapos és részletes Barabás-életrajzot tesz lehetővé és 
kívánatossá, az ugyancsak érdemes, de vázlatosabb 
eddigiek után. G. T.

JAJCZAY JANOS: Árpádházi Szent Margit hét- 
százéves arculata. Budapest, (1944). A Szent István 
Társulat kiadása. 8-r. 168 1., képekkel.

A képzőművészet kifejező lehetőségeit pontosan is
merő, a művészek lelkében olvasó és történetileg is 
kiválóan iskolázott szerző hivatott volt az árpád
házi Margit szenttéavatása kapcsán a szent ikono
gráfiájának megírására. Nem szorítkozott a szent 
ábrázolásánál szokásos jelképek ismertetésére és az 
eddigi nevezetesebb, Szent Margitot ábrázoló, kép
zőművészeti alkotások felsorolására, hanem a szent 
élettörténetének költői megírásával az új témák bő
ségét tárja föl, amelyek alkalmasak képzőművészi 
földolgozásra. Ezzel a módszerrel valami új vonást 
visz az ikonográfiák eddigi anyagába. Könyve azért 
nem egyszerűen történeti dokumentum, hanem az 
ihlet kiáradása a magyar művészek felé, hogy Szent 
Margitról minél méltóbb és minél magasabbrendű 
művészi alkotások készüljenek.

Jajczay Európa, különösen Itália művészi kin
cseinek tanulmányozása közben sok olyan helyen 
ismerte föl egyes műalkotásokban magyarországi 
Szent Margitöt, ahol azt hazánkban eddig nem tud
ták. így jelentékenyen megbővült annak az európai 
hatásnak látóhatára, amelyet Szent Margit kiváltott.

Aki vallásos, magyar nemzeti, esztétikai vagy 
gyakorlati művészi érdeklődésből nyúl Jajczay ki
váló könyve után, egyaránt finom élvezetet és nagy 
tanulságot merít belőle. LEPOLD A.
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BILDENDE KUNST .* BELLE ART1
DESIDER DERCSÉNYI: Die Maulbertsch-Fres- 

ken der Vácer Kathedrale. Der Verfasser bespricht 
eingehend die in der Vácer Kathedrale befindlichen 
Fresken von Franz Anton Maulbertsch, dem gröss
ten Meister der mitteleuropäischen Malerei des 18. 
Jahrhunderts. Den Dom Hess der Wiener Fürsterz
bischof und Vácer Bischof Migazzi durch Isidorus 
Canevale erbauen; dieses Werk ist ein in der Ba
rockzeit entstandener Vorläufer der klassizistischen 
Bestrebungen, und die Wandmalereien von Maul
bertsch in der Kuppel und in der Absis bilden seine 
grössten Werte. Das Kuppelfresko stellt die Lob
preisung der hl. Dreifaltigkeit und der ungarischen 
Heiligen, das Fresko der Altarwand den Heim
suchung dar. Letzteres wurde bereits 1774 durch 
Kremser Schmidts grossdimensioniertes Altargemälde 
verdeckt, bezw. zugemauert und erst jüngst liess der 
Ungarische Denkmalamt das unbekannte Maul- 
bertsch-Meisterwerk mit grösster Sorgfalt und Sach
kenntnis blosslegen; die Restaurierung ist das Werk 
von Georg Kákay Szabó. Dercsényi weist nach, 
dass die in den Jahren 1769—70 enstandenen Fres
ken hochwertige, eigenhändige Werke des Meisters 
sind, was auch von der neuerdings entdeckten Sig
natur bestätigt wird. Mit Farbenreichtum gehört 
das neuentdeckte Wandgemälde zu den hervorra
gendsten Schöpfungen des Künstlers und kann als 
Bereicherung der Kunstdenkmäler in Ungarn ge
wertet werden.

EDMUND MARIAY: Die Kunst Stefan Bosz- 
nay’s. Die ungarische Landschaftsmalerei entfaltete 
sich trotz der richtungweisenden Tätigkeit weniger 
grosser Meister, wie Markó, Paál, Szinyei, usw. ver
hältnismässig spät; ihren wahren Aufschwung nahm 
sie erst unter dem Einfluss der Schulen von Nagy
bánya und Szolnok. Stefan Bosznay schloss sich 
keiner dieser beiden Richtungen an, sondern ver
folgte stets seine eigenen künstlerischen Wege. Seine 
zumeist zu melancholischer Meditation neigenden, 
von einer kraftvoll-männlichen Poesie durchdrun
genen, echt ungarischen Landschaften, die im Zei
chen des edelsten Naturalismus stehen, sind Ergeb
nisse einer tief im Heimatboden wurzelnden, an
dächtigen Naturbetrachtung. Seine Kunst erfreut 
sich sowohl im In-, als auch im Auslande voller 
Anerkennung und trug ihm mehrere Preise und 
Auszeichnungen ein. Der Meister, der als Professor 
an der Akademie für bildene Künste in Budapest 
manch jungem Talent den Weg zur wahren Land
schaftsmalerei wies, befindet sich noch heute im 
Vollbesitz seiner hervorragenden künstlerischen 
Schaffenskraft.

DESIDERIO DERCSÉNYI: Gli Affreschi di 
Maulbertsch nella Cattedrale di Vác. L’autore si 
occupa minutamente delle pitture murali nella cu
pola e nell’abside della Cattedrale di Vác, opere 
di F. A. Maulbertsch, il sommo maestro della pit- 
tura dell’Europa Centrale nel 18. sec. La Cattedrale 
e stata costruita da Isidoro Canevale per incarico 
del principe-arcivescovo di Vienna e vescovo di Vác 
Cristoforo Migazzi; l’edifizio é un precursore ba- 
rocco delle tendenze classicheggianti e gli affreschi 
di Maulbertsch ne formano il piü pre2.ioso orna
mento. Quello della cupola rappresenta l’esaltazione 
della S. Trinitä, con i santi ungheresi, quello dell’- 
abside la „Visitazione“. Giä nell’anno 1774 quest’- 
ultimo fu ricoperto con muro ed occultato dalia 
grande ancona di Kremser Schmidt. Di recente la 
Commissione Nazionale per la Monumenti fece pa- 
lesare il capolavoro ignoto con la massima cura e 
perizia; la ristaurazione fu eseguita da Giorgio 
Kákay Szabó. Il Dercsényi prova che la pittura 
murale, ehe data dagli anni 1769—70, é un emi
nente opera del proprio pugno dell’artista, il che 
viene sostenuto dalia signatura scoperta poco fa. 
L’affresco nuovamente rivelato conta tanto per la 
maestrevole composizione che per ricchezza colo- 
ristica tra le piü magnifiche creazioni del maestro 
e contribuisce all’arrichimento dei monumenti d’arie 
in Ungheria.

EDMONDO MARIAY: Karte di Stefano Bosz
nay. La pittura di paesaggi ungherese si c sviluppata 
comparativamente tardi, malgrado l’attivitä di al- 
cuni maestri prominenti, quali Markó, Paál, Szinyei, 
ecc.; non prese un maggiore slancio che sotto l’in- 
flusso delle scuole di Nagybánya e di Szolnok. Ste
fano Bosznay non si attenne a nessuna di queste 
direzioni, ma segui sempre la sua propria via ar- 
tistica. I suoi paesaggi schiettamente ungheresi, ten
denti per lo piu alia malinconia meditativa, per
vasi di poesia virile e concepiti nello spirito dei piü 
nobile naturalismo, sono i prodotti di una devota 
contemplazione della natura, profondamente radi
cata nel patrio suolo. L’arte sua incontra pieno ri- 
conoscimento tanto nel paese che all’estero e gli 
valse parecchi premi. Il maestro che, nella sua qua- 
litä di professore dell’Accademia delle Belle Arti 
di Budapest, ha condotto tanti giovani artisti verso 
la vera, pittura di paesaggi, gode a tutt’ora della 
sua piena forza creativa.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Mariay Ödön dr. — 45.479. — K. M. Egyetemi Nyomda, Budapest. (F.: Thiering Richárd.)
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J EGES E RNŐ

Jónevű, ismert festőművész már Jeges Ernő, 
amikor Rómában megfesti „Bakócz Tamás be
vonulása Rómába“ című nagyméretű olajfest
ményét. Óriási 3X6 méteres kompozíció ez — 
rengeteg alakkal, a háttérben a Rómát övező táj 
részleteivel. Első pillantásra látnivaló, hogy a 
művészt az olasz quattrocento nagymesterei 
ihlették, Benozzo Gozzoli Medici-palotabeli 
Háromkirályok imádása, Gentile da Fabriano, 
Carpaccio és Pinturicchio színesen, gazdagon 
előadott legendái. Végigvándorolta az olasz 
templomokat, múzeumokat, palotákat és a ten
gernyi látvány, élmény közül a középkor legen
dákat mesélő színes világa ragadta meg legjob
ban képzeletét. A magyar állam e fiatal művész
ösztöndíjasa szomjasan itta fel ezeket a műve
ket, ezeket a ma is oly elevenen ható képeket, 
freskókat, és megérezte, megsejtette értelmüket. 
A Tart pour Part kísérleteibe belefáradt, új 
utakat, új kifejezést kereső képzőművészetünk 
egyik első megszólalása ez a kísérlet. Az indí
tások után kutató művész érezte ezekben a le
gendákban a középkor lelkivilágát, az alkotá
sokban a minden akadályt legyűrő erőt és látta 
a kettő közötti kapcsolatot. Látta, hogy a kö
zépkor elevenen élő hite nélkül ezeknek a té
máknak igazi átélése nélkül ezek a remekek so
sem jöhettek volna létre. Látta, hogy itt a fes
tői problémák kiérlelése nem öncél, de alázatos 
kísérője, kiszolgálója egy az akkori egész életet 
betöltő, átfogó eszmének. A XIX. század na
cionalista emberének alig volt hite és ezért nem 
volt ereje, hogy a kételyek útvesztőjéből ki
kerüljön. A magyar művészet újabbkori törté
nete, fejlődésének első korszakaiban, számos je
lét adja a történeti festészet iránti érzékének. 
Borsos, Brocky, Barabás, Lotz, Székely, Mada
rász — egészen Munkácsyig és Benczúr Gyuláig 
állandóan kísérleteznek történeti és népi témák
kal. Ezeken belül és egyesek ezeknek aláren
delve — pl. Székely Bertalan — igyekeznek 
megoldani belső, festői problémáikat. Tragé

diájuk, hogy az eszmék kifejezésére teljesen al
kalmatlan naturalista látásba akarták beleerő
szakolni azt, amit ezen az úton kifejezni lehe
tetlenség. Történeti és genre-képeik ezért szá- 
razak, ezért hatnak sokszor illusztrációnak. A 
nemzeti, a vallásos, de bárminő érzés kifejezé
sének a naturalizmus nem lehet az eszköze, a 
közvetítő nyelve, hiszen az éppen a mély em
beri érzések ellen küzdő korszellem szülötte. 
Egy század meddő, legalább is az érzések vo
nalán meddő kísérleteinek, erőfeszítéseinek kel
lett lezajlania, hogy a művészeteket és a művé
szeket erre rávezesse. El kellett következnie a 
művészetek teljes szétbomlásának, a tartalmat 
tagadó Part pour Part sokévtizedes uralma bu
kásának, hogy a művészet újból az élmények, 
a lélek kifejezésére alkalmas új nyelvhez jus
son. És különös, de igaz, hogy a látszólag min
dent tagadók — a laikusok által destruktívnak 
nevezett modernek — jutottak egészen közel 
kifejezési eszközeikben és erejükben az ókeresz
tény, a román, a gótikus művészethez — az 
Egyház ismerte ezt fel legelsőnek — és új nyel
vet teremtettek az emberiség ma vajúdó, szüle
tőben lévő új érzéseinek kifejezésére. A konzer
vatívok, a hagyományok állítólagos őrzői pe
dig megrekedtek a Part pour Part őstalaján, a 
csupán formai lehetőségeket nyújtó naturaliz
musban. Amíg ez a nyelvújítás folyt, a művé
szeket természetesen kizárólag ennek részlet- 
kérdései, a festői problémák alakulása, új lehe
tőségei foglalták le. A nyelv betűi, szavai ér
dekelték őket és a tartalommal nem törődtek. 
Dúsan termő művészek pályája zajlik le a nél
kül, hogy vallási, történeti, vagy szociális, te
hát tartalmi témához hozzányúltak volna 
(Rippl-Rónai József). Ez semmiesetre sem az 
érzések hiánya náluk, de a lehetőségek teljes le- 
mérése és megértése. Ezek a művészek érezték, 
hogy az ő dolguk a mélyrehatolást lehetetlenné 
tevő naturalizmus felszámolása, — a tovább
jutás már nem az ő feladatuk. Valamikor, ké-
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JEGES ERNŐ: ÖNARCKÉP. Fővárosi Képtár.

sőbb fogják lemérni mértéktartásuk értékét és 
ekkor mentesülnek majd ezek a művészek az ér- 
zéstelenség vádja alól is.

Jeges Ernő még ezzel a nyelvújító nemzedék
kel indul útjára. Szőnyi, Aba Novák, Patkó 
társai a Főiskolán. Réti István tanítványa, de 
az impresszionizmus csupán futó élmény szá
mára. Ö is hamarosan az U itz—Nemes—Lam- 
pérth—Szőnyi vonalba áll, akik a nagy francia 
mester, Cézanne nyomán a tér és tömeg viszony
latait kutatják. Már egész fiatalon szép sikere

ket ér el. Mély, tömör színei, tiszta, kifejező 
rajza, kompozícióinak kiegyensúlyozottsága és 
egyszerű ritmusa hamar reáterelik a szakkörök 
figyelmét. Megnyeri a Szinyei Társaság utazási 
ösztöndíját. Ez az ösztöndíj lehetővé teszi szá
mára, hogy 1923-ban, tanulmányai folytatása 
céljából Párizsba utazzék. Két évet tölt itt, ren
geteg viszontagság és kaland közt, de hamar 
fellépő anyagi gondjai közepett is állandóan 
tovább képezi magát. Látogatója a Julian-aka- 
démiának és ő az, aki a világháború után első
nek állít ki a magyarokat ekkor még nem túl jó 
szemmel néző francia fővárosban. Sikere van. 
A párizsi tavaszi és őszi szalonban kiállított mű
veivel feltűnést kelt és így komoly szolgálatot 
tesz képzőművészetünknek a francia nemzettel 
való kapcsolatok felújítása terén. A kétévi 
franciaországi tartózkodás nem telt el hiába. 
Párizs eleven művészi élete, a vidéken tett ki
rándulásai — hosszabb időt tölt Barbizonban — 
gazdag termést hoz. Nem a művek számát ille
tően — Jeges sosem volt különösebben termé
keny művész —, de művészetének kiérlelésében. 
Színskálája gazdagodik, kifejező ereje egyre 
könnyedebb és mindinkább előtérbe lép alap
vető tulajdonsága — gazdag képzelettől fűtött 
mesélő kedve. Mindazt a tudást, amit itthoni 
és külföldi tanulmányaival szorgalmasan ösz- 
szegyüjtött, mesélő kedvének kiszolgálására 
hasznosítja. Már növendék korában, amikor 
első sikereit aratja, témái érdeklődése legalábbis 
egyenrangú a festői problémákban való elmé
lyüléssel. A Part pour Part szűk, csupán a ter
mészet jelenségeire szorítkozó megkötöttsége

JEGES ERNŐ: BAKÓCZ TAMÁS BEVONULÁSA RÓMÁBA. Esztergom, Kincstár.
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JEGES ERNŐ: JÉZUS SZÜLETÉSE. ^MAGYAR KARÁCSONY.) Fővárosi Képtár.

már korán eltávolítja azoktól, akik csupán eb
ben keresik kielégülésüket. Szt. Jeromos című 
vásznán, Szt. István vértanú megkövezés-én, 
Vénuszában, a Danae-n a mese, a történés meg- 
komponálásánál, térbe illesztésénél igyekszik az 
új festészet eszközeit kiaknázni. Párizsi idejének 
nagy kompozícióján ,,Egy szerelem szimbolikus 
története“ is ezeket a törekvéseit példázza egyre 
tisztább, egyre kiforrottabb eszközökkel.

1924 őszén tér vissza Párizsból; Budapesten 
telepszik meg, de a nyarat Szentendrén, a pest- 
környéki festői kisvárosban tölti. Résztvesz a 
Szentendrei Művésztelep megalakításában és a 
környezet hatására ekkor főleg tájképekkel fog
lalkozik. Többnyire vízfestmények ezek, ami
nek állandó gyakorlása nagyban kifejleszti biz
tonságát, előadásbeli könnyedségét. Életének eb

ben a korszakában nagyobblélekzetű művet alig 
alkot. Templomos tájképét ugyanekkor váltja 
magához a Szépművészeti Muzeum és ismerjük 
még a Putifárné, Szt. Antal megkísértése c. vász
nait, de élete fenntartásának nehézségei ettől 
kezdve mindinkább a grafika felé terelik mun
kásságát. A világháború és a forradalmak utáni, 
a trianoni megcsonkításunkból eredő erkölcsi és 
gazdasági krízis talán legerősebben a művésze
tek terén érezteti hatását. A művészetek belső 
válsága, a stílusoknak a tömegek előtt érthetet
len, rohamos változása is hozzájárult még e 
helyzet súlyosbodásához. A közönség széles ré
tegei alig-alig vásárolnak műtárgyakat és a mű
vészek kénytelenek puszta létük fenntartása ér
dekében minden adódó munka elvállalására. 
Jeges Ernőt ez a helyzet nem érte felkészület-
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JEGES ERNŐ: OLASZ-MAGYAR KAPCSOLATOK. 
Részlet a pannonhalmi gimnázium előcsarnokának falképéről.

lenül. Már egészen fiatalon is — a tanulmányai 
folytatásához szükséges anyagi eszközök elő
teremtése érdekében — foglalkozott üzleti gra
fikával és iparművészettel. Kevesen tudják, 
hogy a fogalommá vált Nem-nem-soha! plakát

terve is tőle származik. Ezt 1918-ban készítette, 
de állandó kapcsolatban állott több könyvkiadó 
céggel és az ide készített könyvtáblái közül töb
bet kiállítottak a lipcsei és kölni nemzetközi 
könyvművészeti kiállításon. Mint festőnek fej-

JEGES ERNŐ: SZÁRNYAS OLTÁR A BUDAI SZENT IMRE KOLLÉGIUM KÁPOLNÁJÁBAN.
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JEGES ERNŐ: A BUDAPEST-TÖRÖKŐRI LISIEUXI SZENT TERÉZ TEMPLOM SZENTÉLYÉNEK FALKÉPE.

lődését bizony eléggé visszavető ennek a nehéz 
korszaknak az 1931-ben elnyert római állami 
ösztöndíj vet véget. A nyugodt élet biztosítva 
volt a Palazzo Falconieri csendes műteremházá
ban és a művész hozzáfogott nagy terve meg
valósításához. Amint már említettük is, Jeges 
Ernő elsőbbséget adott művészetében a tartalom 
nak. Mindig kereste az elbeszélés lehetőségét. 
És ezek után az előzmények után, ezzel a haj
lammal lelkében kerül szembe élete nagy élmé
nyével — Itáliával. Firenze, Siena, Róma cso
dás művészete tekintett le reá a templomok, 
múzeumok, paloták falairól. Ebben a környe
zetben, ezekkel az indításokkal érthetővé válik, 
ha a lelkes, fiatal művész valami nagy alko
tásra vágyott. A reneszánsz mélységes tanulsá
gokkal szolgáló művészete feltárult előtte, — 
de nem volt birtokában őneki sem az az erő, 
amely azokat létrehozta. Azok ereje nem, — de 
a trianoni megcsonkított ország művésze ele
vennek, fokozottan élőnek érezte lelkében a 
haza iránti szeretetet, azt, amely a szomorú je
lenből a dicsőséges múlt felé fordul. És meg
festette két év szorgalmas munkájával a Bakócz 
Tamás bevonulása Rómába című vásznát. Bele
zsúfolt ebbe a képbe mindent. A pápaságra 
törő nagy magyar főpap minden gazdagságát,

MEXKtemoNE INTERNATIONA! ! ft
P R O  A R IE  MCRA m  M O V EN D A  
IN  URBE OONSITIUTA PARI ICIPANTÖ 
IN PIG N U S FILIALIS DEV O TIO N IS 
E T  O BSERVANTIA. OBOEDIENTIS

BQMJt, DIE n  FEBRUARO/ 
MCMXXXIV
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JEGES ERNŐ: XI. PIUS PÁPÁNAK ÁTNYÚJTOTT ALBUM
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JEGES ERNŐ: A BUDAI SZENT IMRE KOLLÉGIUM KÁPOLNÁJÁNAK MENNYEZETKÉPE.

hatalm át éreztetni akarta. Jeges Ernő maga is 
tudta, hogy ez a nagy kísérlete csupán kísérlet 
maradt. Ifjúi lelkesedésében túl sokat markolt. 
A kompozíció szétesik, a kivitel elnagyolt, — 
sem rajzban, sem színben nem eléggé kiérlelt. 
De nem is ez itt a fontos. Egy új nemzedék 
vágyai, új utakat kereső elképzelései jelentkez
nek ezen a képen először, — nagyot kiáltva 
és lerázva minden meddő játékot, légüres tér
ben mozgó kísérletezést. Üj nemzedék harsogó 
követelése ez a mű feladatok után, falak után, 
amelyeken és amelyekben kibonthatja szárnyát 
az új magyar festészet, amely azóta ki is bon
takozott. Templomaink, középületeink — isko
láink, kórházaink, fürdőink — falain azóta már 
Aba Novák, Szőnyi, Medveczky, Jeges, Pekáry, 
Kontuly freskói csillognak, tanítanak, — mind 
megannyi folytatása ennek a kezdésnek. Jeges

Ernő Bakócz-képéről kiállítása után sokat be
széltek, sokat támadták azt és még többet vitáz
tak felette. De egy bizonyos: általános feltűnést 
keltett, — megnyerte vele a székesfőváros Fe- 
rencz József koronázási jubileumi ösztöndíját, 
— és azóta a magyar történeti festészet új és 
sokat ígérő fejlődésnek indult. Ehhez a tovább
fejlődéshez Jeges Ernő is tevékenyen hozzá
járult. Egész sorozat történeti művet alkotott, 
amelyek közül legkiérettebb, a római nagy kí
sérletnek méltó folytatása a pannonhalmi ben
cés gimnázium előcsarnokának falára festett 
képe az olasz-magyar történeti kapcsolatok 
szemléltetésével. Itt már összefogott, biztos a 
kompozíció, ritmikus tagoltsága mesterien cso
portosítja mondanivalóit. Színei tiszták és bár 
jellegzetesen gazdag árnyalatúak — ami Jeges 
egyik alapvető tulajdonsága —, mégis egységbe
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JEGES ERNŐ: A DEÁKI TEMPLOM SZENTÉLYÉNEK FALKÉPE.

tudja hangolni azokat. De történeti alkotásai 
mellett igen sokrétű Jeges Ernőnek Róma óta 
egyre gazdagabban kibontakozó másirányú te
vékenysége is. Számos templomot díszített fal
képeivel, amelyek közül meg kell említenünk 
— készülésük sorrendjében — a budai Szt. Imre- 
kollégium kápolnájának falképeit, a deáki ben
cés plébániatemplom hármas szentélyét és fő
leg a pesti lisieux-i Szt. Teréz-templom szenté
lyét, amely a művésznek egyik legsikerültebb, 
legkiérettebb műve. De e nagy munkái mellett 
nem hanyagolta el a kiállításokat, pályázato
kat sem. Elnyerte az Eszterházy történeti díjat 
a „Mátyás király tudósai körében“ című művé
vel. Budapest székesfőváros grafikai pályáza

tain sorozatosan kitüntetik pályamunkáit és a 
kiállításoknak is állandó szereplője, főleg han
gulatosan megoldott tempera és akvarell tá j
képeivel. Jeges Ernő sokoldalú és szorgalmas 
művész. Képzeletvilága gazdag, tudása egyre 
érettebb. Nem azok közül a művészek közül 
való, akik a mindenáron feltűnni akarás vágyá
tól űzve egyik napról a másikra változtatják 
ielfogásukat és egyik utánzásból a másikba es
nek. Jeges kitartóan halad a maga útján. Az új 
művészet formakincsével gazdagodva hirdetik 
alkotásai a haladás szükségességét és eleven cá
folatai annak a felfogásnak, mely eleve ítél 
halálra mindent, ami új, mindent, ami nem 
megszokott. KOPP JE N Ő



E R D É L Y I  S Z Ő N Y E G E K

í \  keleti szőnyeg fénylő drágakőszíneivel már 
századokkal ezelőtt nagyrabecsült dísze volt az 
európai intérieurnek. A trecento bájos M adonna
képein is ott találjuk a trónus lépcsőjén. A re
neszánsz és a X V II. század szépségrajongó em
bere pedig mint díszes asztalterítőt alkalmazta 
otthonában, miként azt főként itáliai és német- 
alföldi festmények ábrázolásai igazolják. A 
Lajosok kora száműzte az intérieurből a keleti 
szőnyeget, amely a belső kép egységes színhar
móniáját és vonalritmusát megbontotta volna. 
Napjainkban el sem képzelhető lakályos o tt
hon keleti szőnyeg nélkül.

Magyarországon a keleti szőnyegek iránti 
szeretet valóban ősi hagyomány. A régi vár
kastélyok és udvarházak ugyancsak bővelked
tek keleti szőnyegekben. Egykori hagyatéki, ki- 
házasítási leltáraink és egyéb írott források 
nagyszámú szőnyeget sorolnak fel: 1520-ban 
Tomory Pál ingóságai között 11 szőnyeg szere
pel; Maghy Pál leltárában 1529-ben négy „öreg“ 
falra való szőnyeg és négy asztalra való sző
nyeg található. Görgey Kristófné Csetneky Zsó
fia 1595-ben készült végrendeletében olvassuk: 
, . .  . az zeonyegekroel is disponáltam . . .“ 
Thurzó György kincstárában 1612-ben 15 da
rab „dévány“ szőnyeget és 30 asztalra való fe
hér, ill. vörös szőnyeget lajstromoztak. Bethlen 
István fejedelem 1646-ban kelt végrendeleté
ben egyik örökösének „5 selymes öreg dévány- 
szőnyeget, 3 fehér skárlát szőnyeget, 3 vörös 
déványszőnyeget“ . . . hagyományoz. Rédey 
Lászlónak, „kedves fiacskájának“ pedig örökül 
hagy „két veres skárlát szőnyeget, ki az temp
lombeli székemen állott, de úgy, hogy ő is ezen 
ususra tartsa“ . Csatóházi Móré István Szendrőn 
1648-ban egynéhány szőnyegét hagyja „az pa
ter jesuitáknak“ és „az pater franciskánusok- 
nak az idevaló templomhoz“ . Az ecsedi várnak 
az 1669. évi leltár szerint minden helyiségét 
több szőnyeg díszítette, így például az ebédlő
palotában: „öreg déványszőnyeg az falon hat“ . 
Thököly Istvánnak Árva várában elkonfiskált

kincsei között rengeteg szőnyeg volt. Amikor 
Bécsbe szállították azokat, az időjárás és a 
rossz csomagolás miatt csaknem mind tönkre
mentek.

Arra vonatkozólag, hogy régen miként ne
vezték nálunk a különféle származású keleti 
szőnyegeket, a Thököly-féle leltár egy nagyon 
érdekes és rendkívül hasznos útbaigazítást ta r
talmaz. E szerint a perzsiai készítményű sző
nyegeket: „tapetes persici, vulgo déványsző
nyeg“ , a kisázsiai eredetű szőnyegeket: „tapetes 
turcici, vulgo skárlátszőnyeg“ elnevezéssel illet
ték őseink.

Tehát a keleti szőnyegek között már akkor 
is különbséget tettek és származási helyük sze
rint osztályozták azokat. Az egykorú források
ban szereplő „déványszőnyeg“ alatt mindenkor 
perzsa-, a „skárlátszőnyeg“ alatt pedig török 
szőnyeget kell értenünk. A „skárlát“ szó e régi 
jelentésének birtokában most már teljesen vilá
gos előttünk, hogy a leltárak oly gyakran em
lített „vörös“ , ill. „fehér skárlátszőnyegei“ vö
rös, azaz fehér török szőnyegek.

A műtörténet ma is földrajzi származásuk 
alapján osztályozza a keleti szőnyegeket; és pe
dig a kisázsiai, kaukázusi, perzsiai, indiai, kö
zépázsiai és kínai szőnyegek csoportjára osztja 
azokat.

E régi keleti szőnyegeket a múltban nem csu
pán a művészetszerető dúsgazdag nemesség és 
előkelő patricius osztály, hanem a kézműves 
polgárság is jól ismerte. Az emlékanyag és az 
írott források egyaránt arról tanúskodnak, hogy 
a török szőnyegek még az egyszerű polgári o tt
honokban is népszerűek és közismertek vol
tak. E pompás szőnyegek bizonyos része vé
gül jámbor ajándékként a templomokba került, 
így őrizte meg és tartotta fenn a kegyelet szá
zadokon át ezen értékes művészeti emlékeket 
az utókor számára. Ez az ajándékozási kedv, 
mint arra a fentebb idézett leltárak is utalnak, 
az egész ország területén divatozó szokás lehe
tett, azonban templomaink közül csupán az er-
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2. kép. ERDÉLYI SZŐNYEG. KISÁZSIA XVII. SZÁZAD.
London, Victoria és Albert Múzeum.

délyi protestáns egyházak rendelkeznek ma is 
erre vonatkozó tárgyi emlékekkel, mégpedig 
olyan bőségben, hogy e régi szőnyegeknek ezek 
a templomok valóságos tárházai.

A török szőnyegeknek csak egészen jelenték
telen kis része került hazánkba mint zsákmány, 
hadisarc vagy diplomáciai ajándék. A legtöbb 
szabályos kereskedelmi úton, vásárlás révén ju
tott a lakosság birtokába.

Erdélyi kereskedők a fejedelemség létrejötte 
előtti időkben is élénk árucserét folytattak a 
Kelettel. A brassói városi számadásokból ki
tűnik, hogy a XV. század elején milyen sok 
szőnyeget hoztak be az erdélyi városokba, kü
lönösen Brassóba, ahol a város a behozott áruk 
vámját — a huszadot — legszívesebben sző
nyegben vonta le. A brassói huszadszámadások 
lajstroma egyedül 1503-ból maradt fenn. Ez 
évben több száz szőnyeget hoztak be a Havas- 
alföldön keresztül. A kereskedők között külön
böző származásúakkal találkozunk. Szerepel egy 
kimpolungai (Bukovina) Nagul és egy ugyanoda 
való Bomsila nevű kereskedő, akik örmények 
vagy görögök lehettek. Ez az adat egy eddig nem

hangsúlyozott szőnyegkereskedelmi útvonalra 
hívja fel a figyelmet.

A huszad fejében összegyűjtött szőnyegekből 
kerültek ki azok a fejedelmi ajándékok, ame
lyekkel Brassó városa az uralkodónak, vagy 
más magasrangú személyeknek hódolt.

1508-ban II. Lajos koronázására — többek 
között — egy 100 fi. értékű szőnyeget visz fel 
Budára ajándékba a hódoló küldöttség. E sző
nyeg csodálatos szépségű, igen becses darab le
hetett, ugyanis a szőnyegárak felső határa — 
amint az a brassói városi számadásokból ki
tűnik — 40— 50 fi. között ingadozik. 1514- 
ben ismét küld Brassó szőnyegeket Budára: „Ad 
resam regiam item Budae datae sunt tapetae 
anno praeterito pro flor. 36.“ „Item ad ean
dem resam regiam tapetum magnum pro flor. 
40.“ . . . „ I t e m  tapéta quatuor flor. 21. magya
rázatkép hozzáírva: „unum Domino Johanni 
Lwlay ad nuptias flor. 4.“

Az erdélyi kereskedők az emlékanyag tanú
sága szerint is főkép a földrajzilag hozzánk 
közelebb eső Kis-Ázsia szőnyegeivel keresked
tek. Az erdélyi szász kereskedelem tevékenysé-

3 . kép. ERDÉLYI IMASZŐNYEG. KISÁZSIA, 1600 KÖRÜL.
Nagyszeben, Bruckhenthal Múzeum.
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gével foglalkozó tudományos irodalom egyéb
ként is már régebben tisztázta, hogy annak 
hatósugara a Havasalföldre, a Balkán távolabbi 
részeire és legfeljebb, Kis-Ázsia közeli vidékeire 
terjedhetett ki.

A kisázsiai, vagyis a török szőnyegek szép
ségéről már Marco Polo is megemlékezik híres 
útleírásában. Szerinte Koniában — a szeldzsuk 
birodalom fővárosában — készülnek a világ 
legszebb szőnyegei.

A szőnyegszövés, helyesebben a csomózott 
szőnyegek készítése a középázsiai steppék tur- 
komán nomádjainak ősi művészete. N áluk a 
sátor legpompásabb díszítőeszköze a szőnyeg. 
E turkomán törzsek közül válik ki a X —X I. 
század folyamán a szeldsuk törökség, amely le- 
igázva Kis-Ázsia egy részét és Arábiát, a Pró
féta hitének legbuzgóbb híve lesz.

A letelepült szeldsuk török nép a magával 
hozott ősi sátorkultúra művészeti hagyományát 
— a szőnyegkészítés műiparát — továbbfejleszti 
úgyannyira, hogy a szőnyegcsomózás mester
sége a steppék elszigeteltségéből az Izlám kul
túrtermet virágzó művészi iparává lép elő.

A kisázsiai szőnyegszövés fénykora a X V — 
X V III. század. Időközben azonban a szeldsuk

4 - kép. ERDÉLYI SZŐNYEG. KISÁZSIA, XVII. SZÁZAD. 
Budapest, Andrássy-gyüjtemény.

5- kcp. ERDÉLYI SZŐNYEG. KISÁZSIA, XVII. SZÁZAD.
Erdélyrészi ág. h. ev. egyház.

uralmat a hódító ozmán törökség váltja fel 
Kis-Ázsiában. A kisázsiai szőnyeg művészi 
szépségű, sokféle fajának kialakulása az ozmán 
birodalom műiparának dicsősége. E szőnyegek 
Velence, Genova és Németalföld hajóútjain, 
Erdélyen és Lengyelországon keresztül pedig a 
szárazföldi kereskedelmi utakon Európa leg
távolabbi részeibe is eljutottak. A X V II. szá
zadi németalföldi festészet annyira kedvelt in- 
térieur-ábrázolásain örökítette meg e szőnyegek 
különféle fajtáit, míg Erdély magukat a tárgyi 
emlékeket őrizte meg az európai kultúra szá
mára.

A kisázsiai szőnyegeket díszítményeik alap
ján két csoportba soroljuk. Az egyikbe a szigo
rúan stilizált, szinte mértanian merev rajzú em
lékek tartoznak: ilyenek az ú. n. ,,Holbein“-, 
az arabeszkes usak és a fehér usak szőnyegek. 
A másik csoport tagjai szintén stilizált, de gaz
dag növényi ornamentikával ékesek. Ide sorol
hatók a különféle imaszőnyegek: a jordeszek, 
ladikok és kulák, továbbá a kis és nagy usák, 
valamint az ú. n. „erdélyi szőnyegek“ .

Az erdélyi szőnyeg nevet viseli a kisázsiai 
török szőnyegek legnépszerűbb és talán legszebb
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6. kép. ERDÉLYI SZŐNYEG. KISÁZSIA, XVII. SZÁZAD. 
Beszterce, ev. templom.

fajtája. Ez az elnevezés a szőnyegek világában 
járatlan számára megtévesztő, mert arra a fel
tevésre vezethet, mintha e szőnyegeket Erdély
ben készítették volna. Az „erdélyi szőnyegek“ 
a kisázsiai Usak vidékén készült szőnyegcsoport 
egyik alfaját képezik. Mivel azonban Erdély
ben maradtak fenn a legnagyobb számban, 
ezért jelöli meg ezeket a keleti szőnyegekkel 
foglalkozó tudományos irodalom az „erdélyi 
szőnyeg“ elnevezéssel. Tehát az erdélyi szőnye
gek valójában kisázsiai usakszőnyegek, amelyek 
Erdélyről, mint lelőhelyről kapták a nevüket.

Az erdélyi szőnyegek gazdag, stilizált nö
vényi ornamentikája és változatos színezése a 
korabeli perzsiai szőnyegek hatását mutatja. A 
perzsiai szőnyegszövés a X V I—X V II. század
ban ugyanis a legmagasabb művészi fokon ál
lott, hatása kisugárzott a szőnyegszövés leg
távolibb vidékeire is, de különösen nagy hatás
sal volt a török szőnyegekre. E korban a török 
művészet minden vonatkozásában erős perzsa 
befolyás alatt állott.

A perzsa Szafida uralkodóház udvari művé
szete a síkdekoráció utolérhetetlen szépségű, 
utánzásra csábító példáit m utatja a X VI. szá
zadban. E díszítő-művészet a síkfelületet egy 
azonos rendszer szerint tagolja, amely fellel

hető a nagyméretű szőnyegeken, vagy a bur
kolócsempéken éppúgy, mint a kisebb könyv
kötéseken és a hírneves perzsa miniatúrákon. 
Áttekinthetőbb, egyszerűbb rajzkompozíciójuk
kal különösen a perzsa könyvtáblák gyakorol
tak közvetlen hatást az alacsonyabb kultúrájú 
törökség művészetére. A török szőnyegeknek 
néhány fajtája — mint pl. a kis usák és az er
délyi szőnyeg — éppen ennek, a könyvkötések 
által is közvetített, díszítőszerkezetnek közvet
len átélését mutatja. A kis usák-szőnyegek e 
perzsa rendszerű díszítőszerkezetét fejleszti új 
irányba az erdélyi szőnyegek csoportjának leg
régibb és legklasszikusabb rajzú válfaja. Ezek
nek összegyűjtését és részletes ismertetését kü
lönösen fontosnak tartjuk, mert bennök az er
délyi szőnyegeknek legkorábbi és legritkább da
rabjait ismertük fel.

Az erdélyi szőnyegek e klasszikus, korai vál
fajának legszebb példánya Iparművészeti Mú
zeumunk tulajdonában van. E szőnyeg tük
rének négy levágott sarkában homoksárga ala
pon fekete fonadékos arabeszkdísz látható, 
bársonyos melegségű, kékalapú középrészét 
perzsaidomú vázákból kinövő szimmetrikus pal-

7 . kép. ERDÉLYI SZŐNYEG. KISÁZSIA, XVII. SZÁZAD.
Gernyeszeg, Teleki-gyűjtemény.
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mettás és virágos indadísz borítja, keretében 
két keskeny liliommustrás szegély között, ho
moksárga alapon karmos arabeszkleveles, hosz- 
szúkás medaillonok váltakoznak nyolcágú csil
lagokkal. E szőnyeg különös szépségét rajzának 
finomsága mellett — csak a perzsiai szőnyegek
nél tapasztalható — megkapó színhatásának 
köszönheti, ami a meleg kéknek és lágy homok
sárgának egymásmellé helyezéséből származik. 
A fent leírt szőnyeg keretének és középmezejé
nek rajza megfelel az erdélyi szőnyeg alap
sémájának. Az arabeszkfonadékos sarokdíszítés 
azonban csak néhány erdélyi szőnyegen talál
ható fel.

Nemrégen a Schwarzenberg-gyüjteményből 
került egy — a fentebb leírt szőnyeghez ha
sonló — a bécsi Iparművészeti Múzeumba, ame
lyet ezúttal először mutatunk be (i. képű E 
szőnyeg rajzának finomsága megegyezik a buda
pesti példánnyal, színezése azonban eltérő, 
amennyiben a középrész alapszíne is sárga, s 
így a hasonló sárga tónusok bizonyos egyhan
gúságot eredményeznek. Az Erdélyrészi Ág. 
Evangélikus Egyház tulajdonában van egy a 
bécsihez hasonló színezésű arabeszkes sarkú er-

8. kép. ERDÉLYI IMASZŐNYEG. KISÁZSIA, XVIII. SZÁZAD. 
Erdélyrészi ág. h. ev. egyház.
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9 - kép. MAGYAR CSOMÓZOTT SZŐNYEG. ERDÉLY, 1723. 
Budapest, Nemzeti Múzeum.

délyi szőnyeg, amelynek sarokkiképzése az 
egyik végén elkorcsosult. Ez a műhiba meg
zavarja a rajz szimmetrikus egységét. A lon
doni Victoria és Albert Múzeum hírneves sző- 
nyeggyüjteményéből sem hiányzik az arabesz
kes sarkú erdélyi szőnyeg (2. kép). Az itt őr
zött példány azonban az előbbieknél jóval dur
vább rajzú, az arabeszkek hajlékonyságukat el
vesztik és törtvonalú indákká merevedve töltik 
ki a kékalapú sarkokat. A középrész alapszíne 
az eddigi kék vagy sárga alaptól eltérően a ké
sőbbi erdélyi szőnyegeknél szintén leggyakrab
ban előforduló vörös.

Erdélyben van még négy kiválóan finom rajzú, 
arabeszkes sarkú erdélyi imaszőnyeg. Ezen ima
szőnyegek az előbbiektől abban különböznek, 
hogy csak a felső sarkuk van meg, az alsó sar
kok pedig elmaradnak, aminek következtében 
a középrész fülke- (mihrab) alakot nyer. E négy 
erdélyi imaszőnyeg közül kettőnek szürkésfehér 
alapszíne és sötétkék, ill. fekete alapon fe
hér arabeszkes sarokdísze van (3. kép), a har
madik és negyedik homoksárga alapú és kék 
sarkaiban vörös arabeszkfonadék ékeskedik. 
Amint már említettük, a nyolc szőnyeg között 
egyedül áll a budapesti példány művészi szép
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ségű, kék-sárga színezésével. A többi szőnyeg, a 
londoni kivételével, világos szürkés-fehér vagy 
sárga alaptónusú, tehát színhatásában nem 
olyan élénk és változatos, de a díszítmények 
rajza ezen példányokon is rendkívül finom. E 
csoport legkésőbbi darabja kétségtelenül a lon
doni szőnyeg, amelynek úgy színbeli, mint rajz
beli kvalitásai az előbb felsoroltaknál jóval 
gyengébbek. Mind a nyolc arabeszkes sarkú er
délyi szőnyegnek azonos rajzú kerete van, amely 
az ú. n. klasszikus erdélyi keret: reciprok liliom
soros szegélyek között nyolcágú csillagok vál
takoznak hosszúkás arabeszkleveles medaillo- 
nokkal. A középmező rajza is nagyon hasonló, 
valamennyin megtaláljuk a vázából kinövő paí- 
mettás, virágos indadíszt.

A klasszikus erdélyi keret másféle rajzú er
délyi szőnyegek korai példányainál is gyakran 
előfordul.

Az arabeszkes sarkú erdélyi szőnyegek kor
meghatározása szempontjából legfontosabb azok 
sarokdíszítményeinek a kis usák-szőnyegek sa
rokrajzaival való megegyezése. Ugyanis a kis- 
usák-szőnyegek itáliai festményeken már a 
XVI. század közepétől előfordulnak. Az ara
beszkes sarkú erdélyi szőnyegek korának meg
állapításánál e festményeken látható kis usák- 
szőnyegek tehát kiindulási alapul szolgálhatnak.

Ezenkívül ennek az erdélyi szőnyegcsoport
nak korai voltát alátámasztja az a megállapí
tásunk is, hogy az általunk ismert, százszámra 
fennmaradt erdélyi szőnyegek között ku tatá
saink során csupán nyolc darab arabeszkes sar
kút sikerült összegyűjtenünk; e szőnyegek rend
kívüli ritkasága is feltétlenül a mellett szól, hogy 
az erdélyi szőnyegek csoportjában ezek a leg
korábbi példányok. 1914-ben az Iparművészeti 
Múzeumban rendezett török szőnyegkiállításon 
106 erdélyi szőnyeg között csupán négy arabesz
kes sarokdíszű szerepelt. 1934-ben pedig az 
ugyanott megtartott kisázsiai szőnyegkiállítás 
katalógusában csak egy arabeszkes sarkút talál
tunk, mivel 1934-ben az erdélyi anyag már nem 
vehetett részt a kiállításon.

A fentebb részletesen bemutatott nyolc ara
beszkes sarkú erdélyi szőnyegen kívül az er
délyi szőnyegek sarokkitöltésük szempontjából 
két főtípusra oszlanak: az ú. n. rozettás (4. kép), 
valamint az ú. n. szegfűs (5. kép) sarokraizú 
szőnyegekre. Az erdélyi szőnyegek legtöbbjének 
sarokdísze e két típus valamelyikét követi.

A középmező annál változatosabb díszítő
módokat mutat. A már részletesen leírt vázás

középrész vázái elmaradnak és a szervesen kap
csolt indarendszer elszórt palmettás, virágos dí
szítéssé alakul. Ez a palmettás típus, amely na
gyon gyakori. Ritkábbak azok az erdélyi sző
nyegek, amelyeknek középrészét egy — a kis 
usák szőnyegekéhez hasonló — sokszögű me- 
daillon ékesíti (5. kép), valamint azok is, ame
lyeknek középmezejét rombuszalakban egyes 
(6. kép) vagy párhuzamos sorban nárciszrozet- 
tás füzér díszíti (7. kép). A középmező alap
színe leggyakrabban vörös, ritkábban kék, f e 
hér vagy sárga. A világos alapszínek a nárcisz- 
rozettás erdélyi szőnyegeknél gyakoriak.

A X V III. sz.-ban az erdélyi szőnyegek rajza 
és minősége egyre hanyatlik (8. kép). A tipikus 
erdélyi keret elmarad, helyébe más kisázsiai 
szőnyegekből átvett virágindás, rozettás, mér
tani díszű, vagy egyéb keretrajz kerül. Az e l
durvult, dekadens, késői erdélyi szőnyeget a ke
reskedelemben nagyon találóan „paraszt usák“- 
nak nevezik.

Hasonlóan hanyatló rajzot mutat az a sa
játságos színezésű és díszítésű, helyi zamatú 
szőnyegemlékünk (9. kép), amely a belecsomó
zott évszám tanúsága szerint 1723-ban készült. 
Ez az egyetlen ilyennemű emlékünk bizonyíték 
arra a feltevésre, hogy a kisázsiai török sző
nyegek hatására Magyarországon is készítettek 
csomózott szőnyegeket.

A török birodalom politikai hatalmának ha
nyatlásával együtt romlott anyagi ereje és mű
vészi alkotókészsége is. Ezzel magyarázható, 
hogy a kiváló szépségű erdélyi szőnyegek, ame
lyek a X V II. sz.-ban valóban művészi dara
bok, a X V III. sz. közepén selejtes, durva ki
vitelűek és nélkülözik a Kis-Ázsiában elsőül 
meghonosított szőnyegszövés művészetének ne
mes hagyományait.

A kisázsiai szőnyegek nem készültek udvari 
manufacturában, nagy művészegyéniségek pon
tosan kidolgozott kartonjai szerint, mint azok 
a perzsa szőnyegek, amelyeknek hatását m utat
ják. A szőnyegszövés a török nép összességének 
művészi ipara volt. E műipar látta el a 
buzgó muzulmán törököket imaszőnyeggel, akik 
azokra leborulva végezték a Koránban előírt 
napi ájtatosságaikat. E szőnyegeket a választé
kos ízlésű Nyugat is nagyrabecsülte és ottho
naiban előkelő helyet biztosított számukra.

A németalföldi festők pontos hűséggel ábrá
zolják az erdélyi szőnyeget, amely rendesen az
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JACOB VAN SCHUPPEN GITÁROZÓ NŐK.

intérieur-kép elm aradhatatlan asztalkáját bo
rítja. Erdélyi szőnyeg van a Szépművészeti Mú
zeumban őrzött Cornelis de Man (1621 — 1706) 
,,Sakkozók“ című festményének asztalán, vala
mint Cornelis de Vos (1585 — 1651) Abraham 
Grapheus ötvöst megörökítő portréján, ame
lyen jól felismerhetjük a csillagos és arabeszk- 
medaillonos keretet. Legpompásabban érvé
nyesül az erdélyi szőnyeg Caspar Netscher 
(1639— 1684) „Koncert“ című bájos képén, 
ahol az asztalról dús redőkben leomló szőnye
gen a szegfűs sarokdíszítés is világosan kivehető 
(v. ö. 6. kép). Hasonlóan kitűnő erdélyi sző
nyegábrázolás m aradt fenn Jacob van Schup
pen (1670— 1751) gitározó nőket ábrázoló finom 
vásznára, amelyet az egri líceumi képtárban 
találunk. A németalföldi festmények ezen áb
rázolásai bemutatják, hogy miként alkalmaz
ták régente e szépséges szőnyegeket, amelyek 
oly meleggé és otthonossá varázsolták a belső 
tér hangulatát. Minden bizonnyal őseink is ha
sonló módon használták a régi török, elsősor
ban az erdélyi szőnyegeket, amire nemcsak

írott forrásaink alapján következtetünk, de ab
ból a körülményből is, hogy a X V II. század 
folyamán sok rokonvonás fedezhető fel a német- 
alföldi és a hazánkbeli otthonberendezés között.

Számunkra rendkívül becsesek és értékesek a 
nálunk új hazára talált erdélyi szőnyegek, mi
vel elénk tárják eleink nemes ízlését, amellyel 
kiválasztották a sokféle török szőnyeg között 
a legszebbet, legművészibbet és ezáltal ízlés- 
nevelően, fejlesztőén hatottak a török szőnyeg- 
szövő művészetre. Fölékesítették e szőnyegek a 
régi otthonokat és a templomi stallumokai 
egyaránt. Több darabon fennmaradt a temp
lomnak történt ajándékozás hímzett vagy fes
tett felirata, ami hasznos támpont a szőnyegek 
kormeghatározására vonatkozóan is.

Mint a régi magyar élet szerves tartozékai, 
az erdélyi szőnyegek, de az összes többi török 
szőnyegfajták feldolgozása beletartozik az egye
temes kultúrhistória feladatkörébe és így azok 
beható ismertetése a magyar műtörténetírás 
egyik fontos hivatása.

C S E R N Y Á N S 2 K Y  MÁ R I A
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BILDENDE KUNST ^  BELLE ARTI
EUGEN KOPP: Ernst Jeges. Ernst Jeges ist ein 

hervorragendes Mitglied der neuen ungarischen Ma
lergeneration. Nach seinen Studienjahren in Budapest 
und seinen Pariser Erfolgen kam er 1931 mit dem 
Stipendium des ungarischen Staates nach Rom und 
dies führe zur Voilblüte seiner künstlerischen Ziele. 
Sein imposantes Gemälde „Einzug von Thomas Ba- 
kócz in Rom“ spielt in der Neuentfaltung der unga
rischen historischen Malerei eine bahnbrechende 
Rolle; daneben schuf er noch eine ganze Reihe his
torischer Gemälde und kirchlicher Wandmalerein; 
auch seine graphischen Werke fanden grosse Aner
kennung. Er ist ein vielseitiger und fruchtbarer Meis
ter; in seiner Formenwelt wird er von den Gross
meistern des italienischen Quattrocento inspiriert. 
Den Hauptwert seiner Gemälde bilden die üppigen 
Farbenschattierungen und seine reiche Phantasie. 
Ernst Jeges ist ein gläubiger und beseelter Künstler, 
der sich seinen besonderen Stil ausgestaltet hat.

MARIA CSERNY AN SZKY: Siebenbür gische
Teppiche. Eine besondere Abart der in Ungarn be
kannten orientalischen Teppiche, der sog. „Sieben- 
bürgischen Teppiche“ und deren Kunstformen wer
den von der Verfasserin eingehend erörtert. Zu den 
wertvollsten Schätzen der alten ungarischen Kastelle 
und Herrenhäuser gehörten die orientalischen Tep
piche, die von den Fachforschern nach ihren geogra
phischen Fundorten unterschieden werden. Der rege 
Handelsverkehr Siebenbürgens mit dem nahen Osten 
brachte gleichzeitig den Aufschwung des kleinasia
tischen Teppich-Imports mit sich; die „Siebenbürgi- 
schen Teppiche“ genannten Arten wurden nicht 
in Siebenbürgen, sondern in der Gegen von 
Usak in Kleinasien hergestellt. Sie sind die 
beliebtesten und schönsten Beispiele der türkischen 
Teppiche und verdanken ihren Namen nur dem Um
stand, dass die grösste Anzahl eben in Siebenbür
gen erhalten geblieben ist. Einzelne besonders schöne 
Stücke werden in Museen und Privatsammlungen 
aufbewahrt. Ihre aus geflochtenen Arabesken be
stehenden Eckverzierungen sind typisch siebenbür- 
gisch und sie stammen sämtlich aus dem 17. Jahr
hundert. Im 18. Jahrhundert lassen Muster und 
Qualität zusehends nach. Die siebenbürgischen Tep
piche bilden fast unausbleibliche Zubehöre der In
terieurs berühmter niederländischer Maler und be
weisen, dass zwischen der flämischen und ungari
schen Innenarchitektur des 17. Jahrhunderts viele 
verwandte Züge bestanden.

EUGEN IO KOPP: Ernesto Jeges. Ernesto Jeges 
é uno dei piü eminenti membri della nuova genera- 
7Íone di pittori ungheresi. Si é allontanato dalia 
tendenza artistica del „Fart pour Fart“ e s’ingegna 
ad esprimere nelle sue opere lo spirito e Fanima. 
Dopo i suoi anni di studi a Budapest ed i suoi 
successi parigini giunse nell’anno 1931 con lo sti
pendio dello Stato ungherese a Roma. Ivi l’arte sua 
si spandeva a pieno apogeo. Il suo imposante quadro 
„Entrata di Tommaso Bakócz a Roma“ occupa una 
parte pioniera nel nuovo sviluppo della pittura sto- 
rica ungherese; creö inoltre una serie di quadri sto- 
rici e di pitture murali di chiesa. Anche i suoi la
veri grafici incontrarono somma riconoscenza. E 
un maestro universale e produttivo. Nelle forme é 
ispirato dai grandi maestri del quattrocento italiano. 
Il piü grande pregio delle sue opere consiste nella 
ricchezza delle sue sfumature coloristiche e nella sua 
esuberante fantasia. Ernesto Jeges é un artista devoto 
ed animato che si é foggiato uno stile personale.

MARIA CSERNYÁN SZK Y: Tappeti Transsil
vani. Una variazione particolare dei tappeti orien
tali conosciuti in Ungheria, quella dei cosidetti „tap
peti transsilvani“ e le loro forme artistiche ven- 
gono irattaté dettagliamente dalFAutrice. I piü pre- 
ziosi tesori degli antichi castelli e palazzi ungheresi 
furono i tappeti orientali ehe gli specialisti classi- 
ficano secondo il loro luogo geografico di trovata. 
Dalle vive relazioni commerciali della Transsilva- 
nia con FOriente risultö il rialzo delFimportazione 
di tappeti dalFAsia Minore; quelli designati „tap
peti transsilvani“ non furono manufatturati in 
Transsilvania, ma bensi nei dintorni di Usak nelF- 
Asia Minore. Essi sono il genere piu bello dei tap
peti turchi e devono il loro nome al fatto ehe fu 
appunto la Transsilvania dove ne rimase preservato 
il piü grande numero. Alcuni esemplari particolar- 
mente belli sono custoditi in musei ed in collezioni 
private. I loro ornamenti d’angolo di arabeschi in- 
trecciati sono tipicamente transsilvani. Originano 
tutti dal 17. sec. Nel 18. sec. disegni e qualitá de- 
teriorano sempre piü. I tappeti transsilvani for- 
mano gli accessori quasi infallibili degli interiori di 
famosi pittori olandesi e provano ehe esistettero 
molti tratti affini tra Farchitettura interiore fiam- 
minga e quella ungherese nel 17. sec.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Mariay Ödön dr. — 45.524. — K. M. Egyetemi Nyomda, Budapest. (F.: Thiering Richárd.)

M46 YAH
a t í J " ,  V5S « J o ä j t ,

í;



Ú J A B B  M Ű V E S Z E T T Ö R T E N E T I  K Ö N Y V E K :

HERMANS GRIMM:

M  0 €  I H I I I L  Ä L
Sein Leben in Geschichte und Kultur seiner Zeit, 
die Blütezeit der Kunst in Florenz und Rom.
3 5 2  l. 80  képes táblával.

Félvászonkötésben 12-92 P

PHILIPP SCHWEINFURTH:

P01 HVgAtöTOMOieiH] IF <0> M
Ihr Wesen und ihre Wirkung.
180 képpel. 1 2 6  tábla.

Félvászonkötésben 38-—

OTTO FISCHER:

. © i i g H O C M T l  P I  lg 
BBUTSCHIN IMAILIIgID
2. kiadás 16 színes táblával, 410 képpel.

Félvászonkötésben 38-— P

WILHELM MÜSELER:

OUST HUMP ANTLITZ 
P I ®  ISIM A O i t A M g l
128 képpel.

Félvászonkötésben 9* 12 P

WILHELM MÜSELER:

© l O S T T  y M P  A M T k O T I  
P i t  ®A®®€fö
ip S  képpel.

Félvászonkötésben 9.12 P

Beszerezhető az Egyetemi Nyomda könyvesboltjában, IV., Kossuth Lajos-utca 18.

A M A G Y A R  K Ö N Y V B A R Á T O K
IRODALMI ÉS KÖNYVÉSZETI FOLYÓIRATA 

A

D  I Á  R I  U M
MEGJELENIK MINDEN HÓ 10,ÉN 

F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő

M Á T É  K Á R O L Y

S Z E R K E S Z T Ő

K E N Y E R E S  I M R E

KÉRJEN MUTATVÁNYSZÁMOT A KIADÓ
K. M. EGYETEMI NYOMDÁTÓL
BUDAPEST Vili, MŰZEUM'KÖRÚT 6 . (Gólyavár)

V O I T  P Á L

Régi magyar otthonok
Évszázadok magyar lakásművészete 
vonul fel ebben a sokszáz képpel 
díszített bibliofil munkában.

Ára 24*—  P

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA

— KÉPKERETEK— I
FESTMÉNYEK

*

H O F F M A N N  FERENC
B U D A P E S T  I V,

KAROLY KIRALY-ÜT 28, IV, GERLÓCZY-U. ;



BUDAPEST RÉGISÉGEI Xm.
Régészeti és történeti évkönyv. Szerkesztik Nagy Lajos
és Zakariás G. Sándor. 575. I. Számos képpel és térkép- y* q . q
melléklettel. (Székesfőváros). Kartonálva: ““  ■

A FŐVÁROSI KÉPTÁR KÉPEI .
Album-alak, 33 I. 32, részben színes képpel. _  _
(Székesfőváros). Kartonálva! 3 2 ’— ,,

MUNKÁCSY MIHÁLY: EMLÉKEIM
II. kiadás. Franciából fordította és a bevezetést írta
Lestyán Sándor. 112 I. . _  _  _
(A B.CI Félvászonkötésben: 1 2 '80 „

BALOGH JOLÁN: AZ ERDÉLYI RENAISSANCE
I. kötet 14ó0—1541.281 képpel, 3861. (Teleki Pál Tud. Int.). 102— ,,

REJÖD TIBORC: BEVEZETÉS A MŰÉLVEZETBE
(Művészetek kézikönyve I.) Az előszót írta Felvinczi 
Takáts Zoltán. Kis alak, számos képpel, 344 I.
(Korszerű Könyvtár kiad.) Félvászonkötésben: 19*80 ,,

RODIN: BESZÉLGETÉSEK A MŰVÉSZETRŐL
Összegyűjtötte Paul Gsell, 116 lap, 32 képpel.
(Franklin) Félvászonkötésben: 32*— ,,

DERCSÉNYI DEZSŐ: A SZÉKESFEHÉRVÁRI KIRÁLYI BAZILIKA
Gerevich Tibor előszavával. (Magyarország Művészeti 
Emlékei II. sorozat: Egyes emlékek és emlékcsoportok, I.)
166 I. 105 képpel. 1 melléklettel.
(Műemlékek Országos Bizottsága) Kartonálva: lO * “ " „

Beszerezhető az Egyetemi Nyomda könyvesboltjában, IV., Kossuth Lajos-u. 18.
V*.

CORVINA
R AS S E G N A  I T A L O — UNGHERESE

Olasz  nyelven megjelenő magyar—olasz  szemle. 

Szerkeszti  G e r e v i c h  Tibor és Z a m b r a  Alajos.  

Kiadja a Korvin Mátyás Magyar —Olasz  Társaság.  

S z e r k e s z t ő s é g  é s  k i a d ó h i v a t a l :  

Budapest IV. kerület, Egyetem-utca 4. szám. 

Előfizetési ár: egy évre 20*— P, egyes szám ára 2*— P.

' s .

A szerkesztésért és kiadásért felelős : Mariay Ödön dr. — 45.524. — K. M. Egyetemi Nyomda. Budapest. (F. : Thiering Richird.)



■  0  /  »

j

GEREVICH TIBOR
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI

MARI  AY Ö D Ö N  * 1

V. ÉVFOLYAM * 11 . SZÁM * i944 NOVEMBER

1 R Á L Y 1 M A G Y A R  E G Y E T E M I  N Y O M D A  B U D A P E S T
v /



SZEPMUVESZET
H A V I F O L Y Ó IR A T

GEREVICH TIBOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI MARIAY ÖDÖN. 

SZERKESZTŐSÉG ÉS K IA D Ó H IV A T A L: KIRÁLYI M AGYAR EGYETEMI 

NYOM DA, BUDAPEST VIII, MÚZEUM -KÖRŰT 6. SZ. TELEFON 146— 145. 

ELŐFIZETÉSI DÍJ ÉVI 30 P. SZÁMONKÉNT 3 P. — PO STATAK ARÉK 

P É N Z T Á R I CSEKKSZÁMLA: KIR. MAGY. EGYETEMI N Y O M D A  37.473 

K IA DJA  A K IR Á L Y I M A G Y A R  E G Y ET E M I N Y O M D A , B U D A P E S T

BILDENDE KUNST
M O N A T S S C H R I F T  

U N T E R  M I T W I R K U N G  

DES PROF.  T I B E R I U S  G E R E V I C H  

R E D I GI E R T  V O N  Ö D Ö N  MARI AY

ADMINISTRATION: KGL. UNG. 
U N I VE R S I T Ä T S D R U C K E R E I ,  

BUDAPEST VIII, MÜZEUM-KÖRÚT 6.

JAHRESABONNEMENT RM. 30 .

BELLE ARTI
RI  V I S T A  D’ARTE

D I RE T T A  DA TIBERIO GEREVI CH  

R E D A T T A  D A  Ö D Ö N  M A R I A Y

AMMI NI  STR AZ I ONÉ : TIPOGRÁFIA 

U N I  VER SI TAR IA UNGHERESE DI  
BUDAPEST VIII, MÜZEUM-KÖRÚT 6.

ABBONAMENTO ANNUO Lit. 200 .

TARTALOM

Lap
R a d o c s a y  D é n e s :  Vaszary János 

naplója..................................................  311
Dr. P r i t z  I s t v á n :  Régi magyar 

órák .........................................................  319

Lap
Könyvszemle ..........................................  325
Német és olasz kivonat ......................  326

A szövegben 14 képpel.



/ /

VASZARY JANOS NAPLÓJA

A  napló veszélyesen hasonlít Munkácsyéhoz 
és Csókéhoz. Vastag keményfedelű füzetben in
dul, mintha sok helyre lenne szüksége, majd pár 
oldal után félbeszakad. Alig jut messzebb pár 
gyermekkori élmény említésénél; amit későbbi 
tanulóéveiről mond, nem annyira az elmúlt élet
ről való szigorú és logikus beszámoló, mint in
kább egyéni vélemények és gondolatok gyűjte
ménye. Nehezen kezeli a mondatokat, húsz, vagy 
huszonöt év eseményeiből keveset ítél érdemes
nek megjegyezni, inkább összefoglal, általános
ságra, végső eredményre törekszik. Ezzel árulja 
el önmagát, hogy festő, aki rövid pillanat alatt 
tökéletes képet kíván. Munkácsy és Csók mód
szeresen gondolkoztak, nagyobb írói szándékkal 
fűzték egymás után a különböző eseményeket
— nem jutottak naplójuk végére —, váratlanul, 
egyszerre hagyták abba az elbeszélést, önéletírá
sukat ma és holnap is folytatni lehetne. Vaszaryé 
befejezetlenségével hasonlít az övékhez, Rippl- 
Rónaival meg írásmódja rokonabb. Események 
helyett gondolatokat fűz egymáshoz, hétmér- 
földes csizmával lép át a megtörténtek fölött. 
Először a naplóírás bevált régi módszerével pró
bálkozik, még az irodalmi külsőre is vigyáz, 
közbeszúrt jelzőkkel figyelmezteti önmagát
— talán mert tudja, hogy mondatait majd má
sok is olvassák —, de pár lapnál tovább nem 
győzi a fegyelmet és azután inkább szabadon be
szél az impresszionistákról, a maradiakról, a 
franciákról. Ez az előadási mód, az írói szorga
lom hiánya hű képet rajzol a festő egyéniségéről. 
A napló formája értékesebb az utókor számára 
tartalmánál. Többet mond el Vaszaryról, mint 
amennyit ő mondott el önmagáról. Művét foly
tatni meddő feladat s ha folytatta volna, még 
messzebb kanyarodik a szándékolt műfaj törvé
nyeitől. Még pár lap és védő, vagy vádbeszéd, 
esetleg aforizmák gyűjteménye kerekedik az ön
életírásból. Az új magyar művészet érdekében 
írt újságcikkeihez, vagy a pillanat szülte gondo
latainak gyűjteményéhez hasonult volna.

A naplót 1936 augusztusában kezdte meg s 
valószínűleg négy vagy öt alkalom során foly

tatta. Az első lapokon, ahol gyerekkoráról ír, 
gyakran javít ceruzával a szövegben, nemcsak a 
visszaemlékezés hitelességére vigyáz, hanem az 
önéletírás műfaji formájára, a választékosabb 
irodalmi nyelv ízére is. Időnként figyelmeztető 
megjegyzéseket fűz a szöveg közé, megvalósí
tandó programmot, szerkezetet, vagy a vázlat 
tervét jelölve. Ahol macskafürösztő, zsiványkodó 
gyermekkoráról ír, a lap szélén egy „epizód?“-ra 
emlékezteti önmagát, majd egy-két sorral ké
sőbb a ragyogó nyárról, az aranyos por csillogá
sáról beszélve, a sor fölött „hangulat melankó
l iá iv a l  figyelmeztet. A napló végefelé járhatott 
már amikor visszatérve az első részhez, ceruzá
val szúrta be azt a fejezetet, melyben a család 
eredetéről, a nemesség kérdéséről beszél, majd azt 
is, melyben atyja váltóival való szaladgálásáról 
emlékezik. Körülbelül ott, ahol az iskolai fe
gyelemmel szemben érzett gyűlöletéről ír, említi: 
„a házatáját jobban ismertetni (Rippl a szom
szédban született, Auguszt asztalos házában). 
D iftériában megbetegedtem“ . A napló második 
feléből már hiányzanak a figyelmeztető meg
jegyzések, az utólag eszközölt beszúrások. A ja
vítások, a fogalmazással együttjáró áthúzások 
nem a későbbi átolvasás, az utólagos javítószán
dék eredményei, hanem a fogalmazás velejárója, 
a mondatok helyességéért való felelősség jegye, 
mellyel a festő nyelvtanilag és hangulatilag iga
zítja a mondat első feléhez a másodikat.

íme maga a napló.
,,A kaposi lankás vidéken, a keceli hegyen, volt 

egy kis szőlőnk, présházzal, gyümölcsössel és jókora 
szántófölddel. Lenyúlt az alatta elhúzódó völgybe, 
melyen ér futott keresztül; a túloldalt titokzatos, 
hűvös erdő koszorúzta — a távolban egy várszerű 
tornyos kastéllyal.

Ez a kis, kedves tájék volt nekünk az ígéretföldje. 
Hányszor rohantam ide, mint a versenyfutó, az is
kola padjaiból és hányszor feküdtem a hegyoldal
ban, eltűnődve a lenyugvó nap bronzarany csu
dáján.

Most már tudom, hogy az én ténfergéseim, ellen
állhatatlan benső vonzódásom a természetnek ehhez
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az egyszerű és romantikus zugához, nem volt más, 
mint egész életemre való egyesülésem optimista hit
vallásommal, a mi nekem napsugarat, színt és sza
badságot jelentett.

A friss tavasz és a korai nyár tündéri szépségek
kel köszöntött be. A harmatos pázsit, melynek min
den egyes fűszála, mint hegyes dárdák meredeztek 
az ég felé, az átható illatú mezei virágok, a tücs
kök és kabócák álmosító cirpelése, az erdő mélyén 
legelésző nyáj egyhangú kolompolása, az avar foly
tonos zizegése semmiségek és mégis nekem — el nem 
hal ványuló élményeim. Hányszor néztem, fájó szív
vel az ablakon keresztül az iskola padjából, hogy 
a közeli dombok alján vagy a piactéren boldog em
berek járnak-kelnek a napsütésben és nincsenek ide
láncolva, mint én, a fogoly az iskola (. . .), félel
mes rabszolgatartó parancsára. És micsoda boldog
ság és izgalom volt a szombatdélutáni kirándulás 
a ropói és nádasdi erdőkbe „növényezni“ herbá
riumom és bogarászni a rovargyüjteményem szá
mára.

Az iskolát mindig amolyan fogházfélének tekin
tettem; akkor még nem kegyeltem túlságosan a köny
veket és csak az apám időnkénti komoly fenyege
tése, hogy iparostanoncnak ad, ha nem tanulunk — 
nógatott egy kis szorgalomra. Jobb szerettem a ker

tünkben és a ház körül ődöngeni: macskát fürösz- 
teni, tököt kivájni és belőle emberfejet formálni, a 
harmadik és negyedik szomszéd kerítésén keresztül- 
kasul zsiványost játszani és ijesztgetni, cirkuszi pro
dukciókat, erdőn-mezőn barangolni és ceruzával 
rajzolgatni . . . egy forró nyári délután a lefüg- 
gönyzött, félhomályos szobában kisöcsémet kellett 
ringatnom a bölcsőben; a bölcső monoton, lassú 
mozgása, a függönyön itt-ott beszűrődő fénysugár
ban táncoló aranypor csillogása, rezgése, misztikus 
hatása, mint a jelképes nyár megjelenése, ma is élénk 
emlékem — hisz ma is a forró, arany (. . .), tün
döklő nyár szerelmese vagyok. De nem tudtam az 
illusztrált képeskönyvek elbűvölő, hipnotikus ha
tása alól sem szabadulni; a ceruzával és színes víz
festékkel babráltam folyton — embert-állatot raj
zoltam természet után és komponáltam mozgalmas 
csataképeket.

A családban és a rokonságban az a hiedelem 
volt elterjedve, hogy nemesi nevünk tulajdonkép 
Zsedényi és a Vaszary név csak úgy ragadt reánk, 
hogy két ősünk: István és György Vaszar község
ből bevándoroltak Keszthelyre és származási he- 
1) ükről csak, mint a két vaszarit emlegették. Egy
szer Vaszary Kolos hercegprímást megkérdeztük, 
hogy hogyan áll a nemességünk, amire nevetve
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mondta: „ha nemesek lettünk volna, nem fizettünk 
volna füstpénzt és nem szállásoltak volna be hoz
zánk katonát.“ — „Azonban a családban valaki szá
mára jogom volna a báróságot kérni.“ Címeres 
pecsétgyűrű is létezett a rokonságban: ketté osztott 
pajzs felső részében három csillag, alól kardot tartó 
kéz. A nemesi diploma persze sohasem került elő. 
Az ipszilont nevünk végén először Vaszary Kolos 
hercegprímás használta, mint fiatal tanár; azelőtt 
csak az egyszerű „i“ járta.

Apám főgimnáziumi tanár volt. Vagyona bátyjá
val egy közös ház, ahol mi is laktunk és a kis szőlő
ből állott. Népes családunk bizony szerény viszo
nyok között éldegélt. Apámat mindenki szerette és 
tisztelte. Szív embere volt; nem tudott megtagadni 
semmi kérelmet senkitől és szívesen vállalt anyagi 
kezességet másokért — sajnos aztán ezen is úszott 
el kis vagyonunk. Hányszor kellett váltókkal kezes 
aláírásokért futkosni. Ha az iskolából előadás köz
ben kihívtak, már tudtam, hogy mi lesz a meg
bízatásom. Ez a váltókkal való házalás valósággal 
elüldözött hazulról — és örültem, midőn másutt 
folytathattam a tanulmányaimat. A családban te
kintélyt tartott és respektáltuk. Talán (. . .) első pil
lanatra zárkózott, kolerikus, érzelmes, lobbanékony,

hirtelen természetű volt, de azonnal lehiggadt, sze
rette a társaságot. Humanista verseket írt és egyéb 
irodalmi működése is maradt utána; nagyapánk 
szintén versfaragó ember volt — és kétségtelen, 
hogy a családban nagyon elterjedt művészi hajlan
dóságot tőle örököltük; a költészet és irodalom épp
úgy, mint a zeneművészet kultusza, szinte magá
tól értetődött nálunk. A vakációk alatt a gimná
ziumi könyvtárban apám rendezte az anyagot és mi 
szívesen segítettünk neki. A könyves polcokhoz pla
fonig érő létrákon mászkáltunk, hogy elhelyezzük 
éj kiválogassuk a könyveket. Megtörtént, hogy a 
létra tetején, a címlap után jócskán belekóstoltunk 
a könyvbe is, hogy megszerettem, amit kis diák
koromban annyira úntam. Faltam a könyveket; 
mindegy volt: regény, útirajz, bölcsészet, persze nem 
a számtant, latint, a szintakszist s amit be kellett 
magolni.

Ma is egyet jelent nekem: a könyv és a termé
szet. A természet csodái mellett határtalanul vonzó
dom és ragaszkodom a nyomtatott betűhöz; s amit 
tulajdonkép nekem jelent: a természet és gondolat 
szabadságához.

Az iskolai fegyelmet, mely folyton útban állt bol
dog gyermekkori szórakozásaimnak, a szabadság
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erőszakos korlátozásának tekintettem — és azért 
gyűlöltem. Akkor még nem tudtam, hogy a könyv 
éppúgy a szellemi ízlés és étvágy próbája, mint a 
jó konyha a testi táplálkozásnak.

Anyám — hosszúfalusi Szabó Nelli — a Madon
nák típusához tartozott. Atyja, szerencsétlenül fiatal 
korában halt meg; vagyonos borkereskedő, nemes 
ember volt. A pátenst Lipót császártól kapta egyik 
őse, valószínűleg, mint hadikitüntetést, mert címere 
egy fehér lóra felhágó vitézt ábrázolt, aki kezében 
levágott török fejét tartja. A címer, mint olajfest
mény az egyik szobában függött; mi gyerekek, nem 
respektáltuk túlságosan a nevezetes történelmi emlé
ket, mert céltáblának használtuk gumipuska lövöl
dözésnél.

Anyámnak mind a három fivére pap volt — csa
ládunkat bátran papi családnak lehet nevezni. Kü
lönben apai ágon is könnyen össze tudok számlálni 
nyolc-tíz papot, akik között Vaszary Kolos herceg- 
prímáson kívül szerepelt nem egy káplán, plébános, 
esperes, gimnáziumi tanár, szerzetes és világi.

Anyám a legjobb anya volt, a kiterjedt család ne
velésében, gondozásában pihenést, fáradtságot nem 
ismert; apánkat bizonyos komor tekintély zárkó
zottsága vette körül és tiszteltük —, de anyánkat 
csak szerettük. Sokszor emlegette, hogy anyja szi
gorú elvek szerint nevelte. Ezt a szigorúságot nem 
örökölte: de határtalanul kitartó, erélyes volt. Való

színű, hogy a művészet iránti hajlandóságot apánk
tól örököltük, de a konstruktív szellemet, az ener
giát, kitartást tőle. Ügy szólván minden pillanatát 
családjának szentelte; mindenkit meghallgatott, meg
értett, de senkit el nem ítélt. Fölényes, nemesen gon
dolkodó hölgy volt, nem tűrt semmiféle alacsony- 
ságot. Derűs, kiegyensúlyozott, harmonikus kedélyét 
egész életén át megőrizte. A gyerekkori hangulatok 
és emlékképek tömege még ma is él bennem, de 
azért nem tudnám megkonstruálni azt az átválto
zást, mely a homályos ösztönösségből tudatossággá 
fejlődött bennem a festészet iránt. A képekhez szinte 
vallásos tisztelettel vonzódtam. Hamar rájöttem ser- 
dültebb koromban, hogy jó lenne tudni, hogy ho
gyan is készül a kép, mire való a festék, papír, vá
szon? Nem kaptam választ, de annál inkább a fes
tészet bűvös mágiája elhatalmasodott rajtam.

Nem volt soha egyéb szándékom, vágyam: fes
teni akartam! Ez az autoszuggeszció nekem oly ter
mészetes volt, hogy annak ellenkezőjét nem is tud
tam volna elgondolni.

A gimnáziumi művészi útbaigazítás nem létezett 
vagy hihetetlenül primitív volt; unalmas lapminták 
és ornamens gipszek — sőt ezek is csak mint má
solatok szerepeltek. Végtelenül úntattak; e helyett 
illusztrációkat másolgattam, a vásártéren paraszto
kat, állatokat, népies kosztümöket stb. És midőn 
az érettségi után — mert apám ahhoz ragaszko-

VASZARY JÁNOS: VIRÁGOSÉN DÉLET.
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VASZARY JÁNOS: DUNAPART.

dott — a budapesti rajztanárképzőbe jöttem. Tulaj
donkép ott is ugyanazt a szellemet kaptam — csak 
nagyított kiadásban.

Ebben a főiskolában nem kaptam semmit, jobban 
mondva, amit kaptam, mind el kellett felejtenem. 
Valami végzetesen rosszul értelmezett természet- 
szemlélet járta, határtalan múzeumi tekintélytisztc- 
lettel, hogy a zűrzavar teljes legyen. Székely Berta
lan töprengő, doktrinér szelleme inkább elriasztó, 
mint lelkesítő volt; Keleti Gusztáv mindenkiből rajz
tanárt akart fabrikálni. Aki csak tehette, meglógott 
ebből a sívár, levegőtlen környezetből. Híradások 
jöttek Münchenből — sőt Párizsból. Ott minden 
máskép ment. 1887-ben Münchenben vagyok. Hackl- 
nál rajzolni, Löfftznél festeni tanultam. Életnagy
ságú akt-stúdiumokat készítettünk — a legrészlete
sebb német naturalista szorgalommal. Úgy látszik 
Holbein szelleme feküdt meg minket. A francia 
pleneristák és kivált Bastien-Lepage nyugtalanított 
mindenkit. A Gaspalast-kiállítás francia újító szel
leme szinte forradalmi benyomást keltett. Közbe- 
közbe Párizsból átutaztak magyarok és lelkesedve 
beszéltek a francia művészetről, melyből itt-ott már 
láthattunk pár képet.

1889-ben Párizsban vagyok. A Julien-iskola virág
zásának tetején volt. Mindenki ott tolong, szinte 
alig lehetett helyhez jutni. Kezdetben Bouguereau, 
Jean Paul Laurens, majd Benjamin Constant és 
T. Robert Fleury műtermében dolgoztam. A mes
tereket ritkán lehetett látni, hetenkint egyszer- 
kétszer; Benjamin Constant egész éven át Ameriká
ban portrékat festett — csak egyszer láttuk. Kis
alakú, Ingres-papiron rajzoltunk, naturalisztikus, 
plasztikus modellirozás, de háttér nélkül, tehát még 
mindig akadémikus ( ...) ; a festett tanulmányok 
szintén ekkorák voltak. Ezzel szemben Münchenben 
aktokat életnagyságban rajzoltunk kétméteres pa- 
piron és a modell hetekig ült, míg Párizsban csak 
egy hétig. A mesterek szelleme alig volt érezhető 
ezekben a nyüzsgő méhkasokban, ahol a rajok ki- 
és berepültek és folyvást változott a tanítványok 
tömege. A francia bohém szellem persze eluralko
dott és modellpihenő alatt lárma, veszekedés, durva 
tréfák állandóan szerepeltek — a munka alatt azon
ban szélcsend. Hetenkint voltak kompozíciók, ren
desen bibliai tárggyal.

Rendkívüli tehetségekben nem volt hiány és ezek 
hatottak is izgatólag és lelkesítettek, mindjárt érez-
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tűk azonban, hogy ezekben a stúdiókban tulajdon
kép csak tréning folyik, de az egész életre szóló 
ajándékot, szellemi fegyvereket Párizs az ő csudá
latosán színes, ragyogó élete, elsodró mozgása, ki- 
foszthatatlan, újszerű formagazdagsága nyújtotta. 
Az utca nappali és éjjeli élete, kirakatai, díszletei a 
legszorosabb kapcsolatot mutatták a festőművészet- 
tcl. Éreztük, Hogy festőnép között élünk. Művészi 
gyűjteményei, magánképtárai, a lépten-nyomon fel
bukkanó régiség- és műkereskedések és kivált nagy
szerű kiállításaik — kézzelfoghatólag bizonyították 
Párizs mindent leverő fölényességét. Könnyű meg
állapítani, hogy a franciák ma is az egyedüli iskola- 
mesterei a művészetnek. Az utcán, a kirakatokban, 
kiállításokon kaptunk legtöbbet. A nagymesterek, 
kiknek nevei, mint a zászlók a standartokon, fennen 
lobogtak — könnyen megközelíthetőek voltak. Ter
mészetesen ez a művészi értékelés, mely ma már 
véglegesnek látszik, korántsem volt észrevehető. 
A Meissonnier-csoport különválása tulajdonkép 
hatalmi kérdés volt és Bastien Lepage volt az 
első, aki a szabadban körültekintő naturalizmu
sával és a barna galéria palettával való szakí
tással, az első csapást mérte az akadémikus fes
tészetre. Ezt az átalakító művészi folyamatot a mi 
szemünkben Munkácsy akasztotta meg nagy tablói
val és sikereivel, míg pl. Puvis de Chavannes érthe
tetlen mozgási pályán keringett és nem volt beilleszt
hető a félénken feltűnő impresszionizmusba. Manet- 
ről, Renoirról, Monetről a műtermekben nem esett 
szó, sőt az a csoport, mely Vuillard, Denis, Mail- 
lolból stb. állott és az élharcosok előretolt (. . .) vol
tak, csak olykor voltak láthatók egy-egy műkeres
kedői kiállításon.

Itthon a Műcsarnok Benczúrral megingathatatlan 
hatalmának delelőjén állt. Ha az ember külföldi út
járól egyidőre hazakerült, ellentmondást nem tűrő 
akadémikus festészetbe ütközött. Menekültem. Pá
rizsból, ahol influenzában megbetegedtem, hazajöt
tem és aztán Rómába mentem. 1891-ben. Az örök 
város nyomasztó nagyszerűsége szinte lesújtó. Persze, 
semmit sem találtam meg abból, amit Párizsban lát
tam és értékeltem. Kis akvarell plenér stúdiumokkal 
próbálkoztam — és lemásoltam Raffael „Madonna 
eh. Folignó“-ját közel az eredeti méretekben.

A „Via del Tritone“-n laktam a Monte Pincio 
közelében, egy apáca-pensioban, ahol nagyon sok 
érdekes utas fordult meg, akik a Keletről és Palesz
tinából jöttek hazafelé. Talán nem is kell monda
nom, hogy a mindennapi elfoglaltságom az ide-oda 
ténfergés, bámulat és az egyik csudálatból a má
sikba való vergődés volt. Róma évezredes távlatai 
mithoszával, véres császáraival, európaszerte kato
nai fel vonulásaival, a kereszténység üldözésével és 
végül győzelmével: mindezek kőben, márványban, 
szobrokban, bronzban és vergiliusi versekben ott ál
lottak hitelesen kézzelfoghatóan előttem — amint 
akár az iskolai könyvekből tanultam. Minden hús 
és vérből való. Könnyű volt a reneszánsznak fel

építeni a Péter templomot és Paiazzókat — akár 
Bramante, Michelangelo alkotásai —, midőn a Mar
cellus Colosseum, a Forum Romanum csudás rith- 
musa, lendülete és monumentalitása kikerülhetetlen 
realitásával ott vannak — csak fel kell használni 
őket, csak le kell másolni a nagyszerű harmóniát. A 
méretek, az oszlopsorok, boltozatok: készen.

Szó sincs róla, ezek az időtlen művészi benyomá
sok semmikép sem hatnak termékenyítőén arra, aki 
most kezd bepillantani a művészet szentélyeibe, ahol 
egész más istentiszteletek folytak, mint napjainkban. 
Amit itt láttam, nem töredékek, nem titokzatos uta
lások, félbemaradt hősi hexameterek: megkonstruál
ható művészi valóságok, csak az a csudálatos, hogy 
ma már nem uralkodnak. Ehhez Róma barokkja, a 
pápák, pápaság kétezeréves történelme. A zűrzavar 
csak fokozódik. A nagy történelmi kultúrák itt, mint 
a réteges, egymásra csúszott televény rétegek gazdag 
terméssel terültek el. Az összefüggés néha századokra 
megszakad, mint a római-görög a gótikus előtt 
— vagy beékelődik, gyökér nélkül, mint a ravennai 
bizantinikus művészet —, a szicíliai mór, vagy ép
pen pun, mint a gyarmatpolitika velejárója.“

❖

Vaszary naplóját feleségének visszaemlékezé
sei egészítik ki. Amit a festő elmulasztott életé
ről feljegyezni, azt a feleség pótolja. A művész 
halála után tizenhárom lapon vázlatosan fel
jegyezte, amit férje életéről tudott. E minden bi
zonnyal az utókornak szánt életrajz mellett meg
írta saját családjának történetét is, vaskos füzet
ben gyűjtve össze a történetet szüleiről, testvé
reiről, a szélesebb Rcsenbach családról emléke
zik benne. Saját élettörténetét írva, sokat foglal
kozik férjével is. A művészről írott életrajz kissé 
hivatalos színezetű. A családi történet közvetle
nebb és természetesebb, egyszerűbb úton vezet 
Vaszary egyéniségének megismeréséhez, epizó
dokat említ, de ugyanakkor élettörténeti ada 
tokkal is szolgál. Mintha folytatása lenne a mű
vész naplójának. Kiegészíti, tovább írja és sok
szor magyarázza azt, a néikül, hogy egyáltaia- 
ban tudomást venne a napló létezéséről. Őszin
tébb a családi napló, mert nem kiadó számára 
készült, hanem kontár írói kedvtelésből kizáró
lag a család, vagy Vaszaryné használatára. A mű
velt, a művészet dolgaival sokat foglalkozó 
asszony mondatainak hitelességéhez kétség nem 
férhet.

Egy budai családnál Vaszaryval való első ta 
lálkozásáról így ír:

A szalonban a nem nagyszámú meghívottak 
között volt egy fiatalember, kinek már a külső meg
jelenése felett is lehetetlen volt érdeklődés nélkül el
nézni. A rendkívül markáns, jellegzetesen magyaros,
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kissé szigorú kifejezéséi arc első pillanatban elárulta, 
hogy nem mindennapi egyéniséggel állunk szemben; 
a nagyvárosi embernél szinte szokatlan, feltűnően 
egészséges arcszín, atléta termetével egyetemben vi
szont csaknem nyárspolgánasan szolid életmódra en
gedett következtetni, . . . még iskolás koromban, 
1893-ban láttam először Vaszary János festményét, 
mely nagybátyját, a hercegprímást ábrázolta. Akkor 
ez a kép, a megszokott konzervatív ízléstől eltérő 
irányzata miatt, néhány Rippl-Rónai festménnyel 
egyetemben őszinte megbotránkozást váltott ki be
lőlünk, akik kultúránkat a „Gartenlaube“ és hasonló 
szolid német családi lapokból merítettük; . . . Az 
izig-vérig modern ember, aki a jelent túlszárnyalva, 
inkább a holnapnak él, ahogy megjelent a régi bu
dai házban, úgy hatott, mintha valamely más csil
lagzatról csöppent volna oda, özvegyasszonyok és 
vénkisasszonyok divatjamúlt otthonába. Az akkor 
37 éves férfi azonban éppen azért, mert munkája 
minden idejét lefoglalta, keveset járt társaságba és

Kuhnék meghívását is csak édesanyja unszolására 
fogadta el.

Az anya leghőbb kívánsága volt, hogy fia, János 
is megházasodjék, de az kissé nehéz kérdésnek lát
szott, mert az amúgy is magába vonult természetű 
fiatal ember egészen a munkájába temetkezett s alig 
lehetett rábírni, hogy zsúrra, vagy estélyre elmenjen.

Közvetlenül az eljegyzés előtti időszakból, a 
művész anyagi helyzetéről írja:

Művészembernél szinte szokatlan tárgyilagosság
gal felvilágosított anyagi helyzete felől. Elmondta, 
hogy nagybátyja, a hercegprímás révén már több
ször kapott megrendelést nagyobb oltárképek meg
festésére s így sikerült eddig 40.000 korona tőkét 
gyűjtenie. Jelenleg is meg van bízva a nógrádmegyei 
Málnapatak kegyúri templomának a Szentháromsá
got ábrázoló oltárképének elkészítésével. Ennek a 
munkának a honoráriumát egy nagyobb tanulmány
útra kívánja fordítani, Spanyolországba szándéko
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zik utazni, hogy azután az ott gyűjtött anyagot fel
dolgozva, jövő évben itthon kollektív kiállítást ren
dezhessen, melyből az erkölcsi sikeren kívül nagyobb 
anyagi hasznot is remél. Ezt a szándékot meg is va
lósította, miután előzőleg papa névnapi ünnepélye 
alkalmával nyilvánosságra hoztuk eljegyzésünket. 
Április elején indult, előbb Velencében, Milánóban, 
Nizzában, majd Barcelonában és Madridban tartóz
kodott hosszabb ideig. Én már kiköltöztem Szántóra 
s örültem a csaknem minden nap érkező levelező
lapoknak, leveleknek . . .

Megemlékezik a házastársak közötti kisebb- 
nagyobb összezördülésekről és a boldog békés 
napokról is. Egy ilyen derűs nyári nappal kap
csolatban kerül szó a „Nógrádi búcsúsokra“ .

Még élénken emlékszem Nagyboldogasszony nap
jára: a nyári virágok káprázatos színpompája, a 
templomba zarándokoló falusi nép ruháinak tarka
sága egybeolvadt a ragyogó napsütésben, mintha 
diadalmámorban úszott volna az egész világ a 
mennyország királynéjának felmagasztaltatása ün
nepén. Ezen a napon született meg gondolatban Va- 
szary Jánosnak egyik legnevezetesebb képe, a jelen
leg a Szépművészeti Múzeumban lévő „Nógrádi 
búcsúsok“. Templomba menet ugyanis Szántó és 
Rétság között az erdő szélén egy csoport falusi asz- 
szonnyal, leánnyal találkoztunk, akik egy fa alatt 
megpihentek s ő a gyönyörű színes ruhák láttára 
azonnal elhatározta, hogy ezt a képet megfesti. E 
célból szeptember elején Rétságra költözött, egy 
parasztházban bérelt lakást s ott nemcsak a tervbe 
vett búcsúsokat, hanem még sok más érdekes dolgot 
festett. Ezekből a nógrádi képekből egy sincs birto
kunkban, a rákövetkező tavasszal rendezett kiállítá
son mind elkeltek.

A művész újító volta ellenére is szép sikereket 
ért el kiállításaival.

1906. március 25-én nyílott meg nagy szenzációt 
keltő első gyűjteményes kiállítása a Nemzeti Sza
lonban, mellyel nemcsak erkölcsi, de gazdag anyagi 
sikert is aratott. Már nem emlékszem, hány kép kelt 
el, csak az összeget jegyeztem meg: 32.000 koronát 
jövedelmezett, ami, tekintve, hogy békebeli, valódi 
aranykoronáról volt szó, egész kis vagyont jelentett.

Anyagi, megélhetési gondjaik nem voltak. 
Jövedelme jómódú polgári életmódom biztosított 
számukra. A világháború előtti években halt meg 
feleségének atyja s az eladott családi birtokból 
származó örökség még biztosabbá tette megélhe
tésüket. Gondok nélkül telnek a világháború ki
törését megelőző esztendők.

Mi a téli hónapokat ismét Pesten töltöttük, egé
szen ötletszerűen hol egy előkelő penzióban, hol egy 
szezónra bérelt műtermes lakásban. 1913-ban pedig 
végre én is rászántam magamat, hogy az uramat el
kísérjem Münchenbe, majd Párizsba. Az uramnak 
művészi szempontból különösen hasznos volt ez a

korszak, nem kellett koncessziót tenni a vásárló kö
zönség ízlésének, mert közömbös volt, a kép el-e kel 
vagy nem; nyugodtan kísérletezett s fejleszthette 
művészetét s ez saját bevallása szerint döntő hatás
sal volt egész pályafutására.

A háborúból önként veszi ki részét.
Az uram nem volt katona, de sokkal aktívabb 

természetű lévén, minthogy itthon tétlenül vesztegel
jen, önként jelentkezett, mint haditudósító s mint 
ilyen, a sajtóhadiszállással megfordult a különböző 
harctereken. Később mint népfölkelő az első honvéd
gyalogezredhez is bevonult, de miután közben be
töltötte 50-ik életévét, a frontra már nem került.

Kis vagyonuk a háború folyamán tönkrement. 
Éppen a háború utáni nehéz években nem volt 
semmiféle anyagi segítségük. Szűkös viszonyok 
között éltek. 1920 őszén tanári állást vállalt Va- 
szary a Képzőművészeti Főiskolán, de ez sem 
jelentett sok segítséget, inkább komplikációkat 
eredményezett. Nem volt lakásuk sem, az első 
telet albérleti szobában vészelték át. A Főiskola 
révén kaptak végül egy ócska műtermes lakást a 
H orthy Miklós úton, melynek mennyezete az 
évek során legalább hatszor szakadt le. 1925-től 
kezdett ismét javulni helyzetük, amikor újra len
dült a gazdasági élet, a magángyüjtők és mű
kereskedők is újból vásárló hajlandósággal for 
dúltak a művészek felé.

Én nem is tudtam megérteni, hogy az uram miért 
vesződik oktatással; a fizetés minimális volt, mint 
általában abban az időben a hivatalnokok javadal
mazása. Őt nem is anyagi érdek vezette, hanem az a 
szándék, hogy modern szellemet hozzon az akadé
miára. Három évig működött mint szerződéses ta
nár, 1923 őszén végre kinevezték, mégpedig mind
járt az ötödik fizetési rangosztályba; most már el
fogadható fizetést és lakbért kapott, ráadásul a mél- 
tóságos címet is.

Végül megemlékezik Vaszary nyugdíjaztatá
sáról. A körülményeket csak futólag említi, okai 
és következményei részletesebben olvashatók az 
egykori napilapokban. Általában nem mond íté
letet sehol. Vagy mert olyannyira meg van győ
ződve férje kimagasló tehetségéről, hogy feles
legesnek ítél minden naplóba foglalt dicséretet, 
vagy mert józan ízlése tiltja. Tárgyilagosan té
nyekről és eseményekről beszél. Ritkán ragadja 
el a naplóíró asszonyok stilizáló, bíráló, vagy 
hangulatos irodalmi mezt öltő kedve; mintha 
tudná, hogy a hosszú családtörténet legértéke
sebb része az a pár bekezdés, amelyet Vaszary- 
ról írt. Életében segítő asszonyi kezével támo
gatta a festőt, halála után gondos soraival nyújt 
újabb adalékokat a művész teljesebb megismeré
séhez. R A D O C S A Y  DÉNES
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R É G I  M A G Y A R  Ó R Á K

A  magyar órakészítés kezdeteiről feljegyzé
seink és emlékeink hiányossága folytán még 
nem alkothatunk teljes képet. Az ezirányú ku
tatások rövid múltra tekinthetnek vissza és ko 
rántsem merítették ki a lehetőségeket. M úzeu
mainkban ugyan szép számmal találunk remekbe 
készült darabokat, de ezek legnagyobbrészt a 
X V III. és X IX . századból származnak. K o 
rábbi emlékeink elsősorban magángyűjtemé
nyekben várnak rendszeres feldolgozásra. Órás- 
iparművészetünk minden bizonnyal legértéke
sebb korszakát az eddig csak csekély számban 
előkerült példányok képviselik, de e kevés is 
igazolja régi órás-művességünk magas szín
vonalát.

A kezdet szervesen kapcsolódik egy másik, 
nálunk különösen fejlett iparművészeti ágba, az 
ötvösségbe. Eleinte a két tő oly szorosan fonó
dott egybe, hogy alig lehet őket szétválasztani.

Órakészítőművészetünk jóval fiatalabb ötvös
ségünknél, feljegyzéseink csak a X V I. század 
közepétől kezdődnek. Tekintettel az alig né
hány évtizeddel későbbre datálható emlékek fe j
lett ízlésről tanúskodó kivitelére, az említett idő
pontnál korábban kell keresnünk ez iparágunk 
gyökereit. Az ebből az időből származó órák 
hiánya nem szólhat e feltevés ellen, melyet az 
ötvösséggel szükségkép azonos sors igazol. A 
török elől idegenbe vándorló ötvösmestereink 
sorában minden bizonnyal voltak órások is, 
kiknek művei vagy elkallódtak, vagy eredetük 
felismerésére várnak ismeretlen helyeken. Elég 
Kürmesszer Péter magyar ötvösre utalnunk, aki 
1605-ben Lyonban tűnik fel, mint Guise herceg 
udvari ötvöse, vagy a Lőcséről Stettinbe szakadt 
Novoszádyakra hivatkoznunk.1 A magyar órás
mesterek sorsának hasonló alakulását annál is 
inkább feltehetjük, mivel az ő szülőföldjük is 
elsősorban a Felvidék.

1 MlHALIK SÁNDOR: Adatok a felvidéki ötvösség 
történetéhez. Pécs, 1935. 5. és 9. 1.

Az ötvösség és órakészítés rokonsága mellett 
érdekes az a körülmény, amely szerint az órások 
nem annyira az ötvöscéhekbe, mint inkább a 
lakatos- és puskamívescéhekbe kapcsolódtak. 
Ezt az érdekes körülményt feljegyzések és em
lékek is igazolják, mint pl. a kassai Rákóczi- 
Múzeumban őrzött lakatos- és puskamívescéh 
könyvének 1632. évi feljegyzése, amely „Óra- 
jártó Tóbiás“ nevét is tartalmazza, mint céh
tagét.

Az órások és ötvösök kapcsolatát szemlélte
tően igazolja az eddig ismert legrégibb feljegy
zést feltüntető emlékünk, a kassai Schmidt Já
nos mesternek 1643-ban készült órája. (1. kép. — 
M agántulajdon.) Az óra, ha tömege m iatt nem 
is készült nemesfémből, csak aranyozott rézből,

i. SC H M IDT JÁNOS MESTER ÓRÁJA Magántulajdon.
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2. ZOLLER FERENC XAVER MESTER LÁBASÓRÁJA. 
Sopron, Városi Múzeum.

technikája folytán az ötvösművek közé soro
landó.

Schmidt János órája egyúttal az ú. n. belső 
kerekes órák nálunk első ismert típusának, a 
reneszánsz stílű toronyalakú óráknak is kép 
viselője, melyben a magyar órakészítés sajátos 
nemzeti jellege erősen megnyilvánul. A típus 
eredete Augsburgba és Nürnbergbe nyúlik vissza, 
az innen származó példányok azonban áttört 
kupolájukkal és síma formájukkal élénken el
ütnek Schmidt órájának pikkelyes kupolájától 
és emeletes felépítésétől.

A stílus időbeli késése a fejlett bárok koráig 
általános, nemcsak nálunk, hanem Európaszerte.

Korai bárok óráink a X V II. század vége felé 
lépnek fel, három típussal. Ettől kezdve jel
lemző az állandóan bővülő típusanyag. Ekkor 
indul meg az iparosodás is, fokozatosan ter
jedve át a Felvidékről nyugati városainkba. 
Sopron, Győr, Kismarton és Szombathely első
rangú szerepet töltenek be ezen a téren.

Kiemelendő a vas faliórák típusa, ez a rusz
tikus mivolta mellett is frisseséget sugárzó, for
mában kötött, de ornamentikájában feltűnő vál
tozatosságot mutató típus. Egyszerű, népies for
mája tulajdonképen bárok óráink lényegét adja, 
a félkörrel lezárt négyzetet, mely síkjával bő 
lehetőséget nyújt a festett díszítésekre. Anyaga, 
a szerkezetet is beleértve, vas. Magyar eredetü
ket és korukat — jeltelenek lévén — a szerke
zetből is meg lehet állapítani.

A hazai szempontból talán mellőzhető, víz
szintes számlapú, hatszögletes asztali órák mel
lett kiemelkedik a fali tányérórák típusa. A
X V II. sz végétől a X V III. sz. végéig készültek. 
Eredetük — német közvetítéssel — a francia 
kartus-alakú órákból vezethető le. Különös ér
téket a korai példányok képviselnek, sajátos 
forma- és részletmegoldásukkal.

A X V II. század óráinak anyaga általában a 
fém, megmunkálásuk az ötvösség keretei között 
marad. M indazonáltal találunk, különösen a 
század végén, hazai fafaragásunkat dicsérő fali
órákat is. Ide tartozik a kassai Rákóczi-Múzeum- 
ban őrzött óra, melynek nevezetessége, hogy 
a zbórói Rákóczi-kastélyból származik. A 
mű felső része hiányzik, minden bizonnyal íves 
záródású volt, amire a megmaradt csonkok en
gednek következtetni. E képzelt kiegészítéssel a
X V III. század kartusformájú óráinak magját 
kapjuk meg.

A magyar órakészítés a X V III. század folya
mán kap igazi lendületre, bár a hatását érez
tető bécsi iskola sokszor károsan befolyásolja,
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gyöngíti nemzeti jellegét. E küzdelemből — hála 
az e téren is érvényesülő magyar alakító erő
nek — korai órás-iparművészetünk került ki 
győztesen. Még az átvett formákon belül is tu
dott eredetit, sajátságainak megfelelőbbet fel
mutatni. A sokszor keresett formális és orna- 
mentális jegyeket feltüntető idegen szellemet 
megszűrve, egyszerűbb, de mindig ízléses és jel
lemzően magyar kifejezést talált.

A formák elágazása fokozódik, a típusok 
száma ennek megfelelően növekszik. így jönnek 
létre a lábas — szekrény — és oszlopos álló
órák, melyeknél bekövetkezik az óra és a tok 
készítőjének személyi különválása. Az iparmű
vészeti szempontból elsőrangúan fontos rok 
szinte soha sincs jelezve. Alapanyaga fa, így a 
készítőket asztalosok és faszobrászok között kell 
keresnünk.

A lábasórák a fali konzolórákból veszik ere
detüket' és hármas tagozódást m utatnak. N á 
lunk a francia és osztrák rokokó, valamint a 
díszítésben mérsékeltebb angol iskola hatása 
mutatható ki. Idevágó emlékeink eddig csak 
csekély számban ismeretesek, de a jövendő ku-

3. BLEYER ANDRÁS OSZLOPOS ÁLLÓ ÓRÁJA. Fővárosi Múzeum.

4. WENNECK KÁROLY OSZLOPOS ÁLLÓÓRÁJA.

tatások e típus számára jelentős anyagbővülést 
ígérnek. Az ismert példányok közül talán leg
szebb Zoller soproni mester remeke (2. kép; a 
soproni Városi Múzeum tulajdonában). Felépí
tése és díszítő stílusa erős francia hatást mutat. 
A bécsi típustól lágy, lekerekített kontúrjaival 
és a hármas tagozódás élességének enyhítésével 
is eltér. Zoller Ferenc Xavér, a soproni céh
alapító mester 1773-ban a polgárjog elnyerése 
alkalmából ajándékozta Sopron városának.

A század legelterjedtebb s így legtöbb emlé
ket feltüntető típusa a szekrényóra, mely Auszt
riában, Németországban és Angliában körülbe
lül egy időben jelent meg. Formája szigorúan 
kötött: téglalap alakú hasáb, barokkos görbü- 
letű tetőrésszel. Felületével bő lehetőséget nyúj
tott vert, vagy préselt bronzdíszítések alkalma
zására, melyek között — különösen az elmarad
hatatlan fogantyúkat tekintve — előfordulnak 
állatalakos díszítések is. Általában két csoportra 
oszthatjuk, fém- és zománcszámlapos példá
nyokra, de találhatunk különleges darabokat is. 
A fémszámlapos órák keltezése korábbra tehető, 
mint a zománcszámlaposaké. A számlap anya
gát követik a felette szimmetrikusan elhelyezett 
érmek, ezeknek a feladata részben az órák rnű-

3 E. BASSERMANN—JORDAN:  Die Geschichte der 
Räderuhr. Frankfurt a. M. 1905. 53. 1.
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5. TELLER PESTI ÓRÁJA. Fővárosi Múzeum.

ködésének befolyásolása, részint a készítő nevét 
hordozzák. Nem ritkák a színes és naív képes 
ábrázolások sem.

Különösebb jelentőséggel inkább a szokvány
tól elütő példányok bírnak. Anyaguk, valamint 
megmunkálásuk lehet különleges, de a formá
juk kötött marad. A már említett soproni mes
ter, Zoller műhelyéből igen szép alabástrom 
szekrényórát ismerünk. (Magántulajdon.) Jelen
tősebb ennél az esztergomi főszékesegyház káp
talani termének órája, melynek számlapja h e 
lyét könnyű színekkel és lágy ecsetvezetéssel 
festett Piéta foglalja el. Az időt elmés szerke
zetű, félkörös kivágásban tovahaladó számok 
jelzik.

A X V III. század faliórákban viszonylagosan 
szegény. Népies faórák mellett, melyek formá
juk után a már ismertetett vas-órák folytatásai
nak tekintendők, csak a század második felében 
lépnek fel faragott és aranyozott díszű, pajzs
formára képzett faliórák.

A szekrényórák bőségével vetélkedik az osz
lopos állóórák emlékanyaga. Korábban a tiszta 
Louis X VI. stílus keretében, majd a szabadabb 
formamegoldású, kevésbbé klasszicizáló copf

stílben jelentkezik. Buda, Kismarton és Sopron 
mesterei ennek az iránynak legkiválóbb kép
viselői.

Az órák anyaga faragott és aranyozott fa, 
többnyire figurális díszítményekkel. Az isme
retlen nevű faszobrászok témája a dúsan fa ra 
gott lombozat (általában szőlőindák) és az em
ber, hétköznapi életmegnyilvánulásaiban, vagy 
mint allegorikus alak.

A budai mesterek közül kiválik Bleyer And
rás, akinek késői munkái empire-stílűek. A 3. 
képen ábrázolt órája (Főv. Múzeum) egyik leg
sikerültebb alkotása. Az óratest szinte elvész a 
dús faragások szövevényei között, a leomló pa
rókaformában tarto tt lombdísz mégis zárt ke
retet ad s ebbe szervesen illeszkedik a könnyed 
naturalizmussal faragott három alak: a hajlított 
derekú puttonyos férfi, a kádra támaszkodó és 
az óradob tetején álló gyermekek vidám együt
tese. Az óratest anyaga aranyozott hársfa. H a 
sonló felfogású másik művét (ugyancsak a Fő
városi Múzeumban) kecses ívben hajló, mezíte
len nő és ennek térdére támaszkodó fiúcska 
alakja díszíti.

A stílus kiemelkedő mesterei közé tartoznak 
a budai Weber Antal, a kismartoni Köstler Já
nos és a soproni Wenneck Károly. Wenneck 
szigorúbban klasszicizál, a lombdíszt mellőzi,

6. EMPIRE FALIÓRA. Soproni órakiállítás 1936.
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helyette faragott csokor zárja le a 4. képen áb
rázolt kompozícióját. A figurális elemeket kö
zépről a szélre helyezi és felnagyítja. A mű esz
tétikai hatását élénkíti az aranyozást kiemelő 
kékeszöld csillogás az oszlopok, a párkány és a 
talapzat felületein.

A X V III. század végén a fa-alapanyag mel
lett ismét felbukkan a fém, a réz vagy a bronz, 
új típus, a félkörösen zárt formájú kisméretű 
állóórák keretén. Díszítőelemeit, szabad felfogás 
mellett, jobbára a bárok készletből és a Louis 
XVI. stílből meríti. Mesterei, mint a reneszánsz 
és a korai bárok idejében, nagyrészt a Felvidé
ken éltek. Förder Ferenc Kassán, Topscher M i
hály Lőcsén, Schmidt Benjámin Pozsonyban.

Az empire-stilus Magyarországra Ausztria 
közvetítésével érkezett és bizonyos mértékig 
órakészítésünk hanyatlásának jeleit hordozza. 
Bécs ízlésének befolyása egyre erősebbé válik, a 
magyaros jelleg gyöngül. A stíius főbb jegyeit 
a groteszk alakú arab számok és a császári ha
talom jelvényei, a sas, a görög és római harco
sok, oroszlánok, nimfák és harsonás angyalok 
képviselik.

Legelterjedtebb ekkor az állóórák típusa, osz
lopokkal, vagy tömörebb felépítéssel. Az építé
szet elemei közül a timpanon érvényesül, mint 
szokványos lezárás. A korai empire még alkal
mazza a Louis XVI. stílből átvett növényi or
namentikát, és ezt csak később veti el. Az anyag 
kevert; fa, fém, márvány és alabástrom önálló, 
vagy kombinált felhasználása egyaránt gyakori.

7. EISENBARTH GUSZTÁV MESTER OSZLOPOS ÁLLÓÓRÁJA. 
Magántulajdon.

8. HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓVÁ VÁLASZTÁSÁT ÁBRÁZOLÓ KÉPÓRA.

Bécs befolyását mellőzve, francia hatás alatt 
készítette vert ezüstből állóóráját Kracher Pál 
eszéki mester. (Nemzeti Múzeum.) Az óradobot 
két, élével előre fordított obeliszk hordozza, 
alatta vert virágfüzér csüng. A talapzatot elől 
nyitott, lapos és ívsorosan képzett ballusztrád 
keríti körül.

Az építészeti elemek halmozásával, a veretek 
bő kezelésével a hanyatlás jeleinek képviselője 
Teller pesti órája (5. kép. Fővárosi Múzeum). 
Négy oszlop és két pillér hordozza a tömegében 
kihangsúlyozott felső részt és a szimmetrikusan 
elhelyezett oroszlánalakú vereteket. A közép
részben római katona takarja el az inga len
cséjét.

Üj típusokat az empire-stilus a faliórák terén 
alkotott. Sajátos típus jött létre a sas nagymé
retű megnövelésével. A soproni 1936-i órakiállí
táson szerepelt a 6. képen ábrázolt óra. Feke
tére festett és részben aranyozott faragású sas 
tartja csőrében az órát hordozó drapériát, szár
nyait széttárja. Ehhez csaknem teljesen hasonló 
művet ismerünk Bleyer András budai mestertől, 
kinek óráján a sas erősebben feszíti szét szár
nyait. E különbség kiemeli és bizonyítja a típus 
darabjai közötti eltéréseket, a látszat ugyanis 
a mellett szól, hogy az egyes példányok sablon 
szerint készültek. A sas hasonló arányú meg
növelése bécsi iskolára mutat.

A hosszúingás falióra már az empire-stilus 
idejében született, mint azt sárosberki Nagy Jó
zsef marosvásárhelyi mechanikus órája (magán- 
tulajdon) is bizonyítja. A típus azonban csak a
X IX . század második felében terjedt el, neo- 
barok stílusban.

Az empire finom decrescendóval olvad a bie
dermeier-stílusba. Oszlopos állóóráin vonul be
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9. WOLF MIHÁLY MESTER CSÜNGŐÓRÁJA. 
Ráth György Múzeum.

az új motívum, a lant alkalmazása. A 7. ké
pen ábrázolt óra anyaga és felépítése szerint 
egyaránt magában foglalja korának ízlését. 
Alapanyaga politírozott fa, ezt alabástrom- 
oszlopok élénkítik. (Eisenbarth Gusztáv székes- 
fehérvári mestertől; magántulajdon.)

A biedermeier-kor jellegzetesebb típusai a fali
órák fajához tartoznak, mint a keret- és a kcp- 
órák.

A keretórák jeltelenek, eredetük nehezen ál
lapítható meg. A képórák sem jelzettek, nem 
zeti eredetük megállapítása azonban természe
tükből kifolyólag szinte kivétel nélkül lehetsé
ges. A kép témája ad e tekintetben felvilágosí
tást: az idegen szellemi tartalomtól elütő ma

gyaros tárgy, vonatkozás, hazai eredetre valla
nak. A 8. képen ábrázolt óra minden bizonnyal 
Hunyadi János kormányzóvá választását örö
kítette meg. Ezt a címeres trón és az óra zenélő 
szerkezetének műsorába illesztett Elunyadi In 
duló eléggé igazolja.

Az eddig tárgyalt típusokkal szemben külön 
csoportot alkatnak a hordozható órák.

Az első emlék W olf Mihály nagyszebeni mes
ter csüngőórája a X V II. század elejéről. (Ráth 
György-Múzeum.) Anyagával és technikájával 
az ötvösségbe kapcsolódik, formája szerint 
(könyv-alak) a csüngőórák egyik altípusát jele
níti meg. Stílusával a reneszánsz toronyformák
kal mutat rokonságot. (9. kép.)

Az emlékek fonala ezzel meg is szakad, és 
csak a X V III. század végén bukkan fel ismét, 
a zsebórák megjelenésével. Zsebóráink is csak 
kevés számban, részben Bécs által közvetített 
francia hatás alatt készültek. Jellegzetesség az 
óra átmérőjénél kisebb és excentrikus elhelye
zésű számlap, amely megoldás a X IX . század 
elejének divatját idézi.

Eddig ismert nevű zsebórakészítők: Frantzel 
János soproni mester — kitől Kisfaludy Sándor 
Szegedy Róza részére vett a r a n y ó rá t ,— Track 
Ádám (Debrecen), Engelschalckh János (pesti 
céhmester a X IX . század elején) és Klenner Fe
renc. (Pest, X IX . század eleje.)

A X IX . század végén a kéziipart kiszorította 
az egyre hatalmasabb méreteket öltő külföldi 
gyáripar. Órás-iparművészetünk mintegy három 
évszázados múltra visszatekintő kora ezzel az 
időponttal zárul. A fennmaradt emlékek a ta 
núi a magyarság alkotókedvének és tehetségé
nek, mely ha kevesebbet is, de mindenkor egyen
értékűt produkált a nála kedvezőbb körülmé
nyek között élő idegen népek művészetével.

Dr. P R ÍT Z  IS T V Á N

* C S I P K É S  K Á L M Á N : Sop ron i ó rak iá llítá s. (S oproni 
S zem le. I. é v f. 127. 1.)
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K Ö N Y V S Z E M L E

BENVENUTO CELL/NI mester élete amiké pen 
ö maga megírta Firenzében. A fordítás Füsi József 
munkája. A bevezető tanulmányokat Genthon Ist
ván és Füsi József, a jegyzeteket Grand pierre Edith 
írta. Budapest, 1944. Franklin. 8-r. XXI + 458 1.

Benvenuto Cellini, firenzei szobrász és ötvös ön
életrajza az olasz reneszánsznak nemcsak egyik iro
dalmi remekműve, hanem fontos műveszet- és mű
velődéstörténeti forrás is. Szerzőjének kalandos élete, 
sok kiváló művészi alkotása, az érdekes és gazdag 
kultúrájú kor bő anyagot szolgáltatott az életrajz
hoz. Cellini összeköttetésben állott kora, a Cinque
cento kimagasló egyéniségeivel, fejedelmeivel és me
cénásaival, ismerte a nagy mestereket, a legnagyob
bakat, kik ebben az áldott időben dolgoztak s kik
nek hatása alatt kialakította klasszikus forma
tökéllyel ékeskedő, csiszolt és elegáns művészi stí
lusát. Megrendelői voltak a pápák, I. Ferenc fran
cia király, a Mediciek, az Esték és a Gonzagák. A 
„Sacco di Roma“, Róma 1527-i ostroma alkalmá
ból mint jó hazafi s kitűnő fegyverforgató résztvett 
az örök város védelmében. Heves vérmérséklete ve
szélyes kalandokba s gyilkosság gyanújába so
dorta. A mellett tudott síma udvari ember lenni, 
s önéletírása nem hagy kétséget aziránt, hogy korá
ban is gyökerező hibái és bűnei mellett mélyen érző 
vallásos lélek volt, amit vallásos költeményei is bi
zonyítanak. Élete alkonyán felvette a kisebb papi 
rendeket, ami alól azonban, megnősülvén, feloldot
ták. A renszánsz-ember típusa és megtestesülése volt 
mint művész is; többféle mesterséget űzött: szobrá- 
szatot és ötvösséget, pénz- és pecsétvésést, érmésze- 
tet, értett az építészethez, muzsikus volt — atyja 
eleinte annak is szánta —, s a tollat nem kisebb 
hivatottsággal kezelte, mint a vésőt, önéletrajzán 
kívül az ötvösségről és a szobrászatról is írt egv 
munkát „Trattati dell’oreficeria e della scultura" 
címmel (1568), amely azonban inkább elméleti lé
vén, nélkülözi az életrajz kiváló írói erényeit. Mint 
művésznek különösen két alkotása szerezte meg a 
halhatatlanságot: az Estei II. Hippolit bíbornok 
kezdeményezésére s majd I. Ferenc francia király 
megrendelésére készült zománcos arany sótartó — 
ma a bécsi művészettört. múzeumban — és Perseus 
bronzszobra, ma is eredeti helyén, a firenzei Loggia 
dei Lanziban. Bár kiemelkedő tagja voit a Michel- 
angelót követő művésznemzedéknek s említett két 
műve világhírt szerzett nevének, ma többre becsülik 
benne az írót. Mint szobrásznak szemére vetik az 
ötvös kezére valló aprólékoskodását, s hibájául rój- 
ják fel, hogy a bécsi sótartót miniatűr-szobrokkal 
díszítette: szóval, hogy szobrai felnagyított ötvös
művek, ezek pedig redukált plasztikai alkotások. 
Mint író, a Cinquecento mesterkélt retorikájától

mentes stílust hozott, amely közvetlenségével, népi 
keveredésével, mondatainak újszerű felépítésével, az 
elbeszélés elevenségével, a benső átélés dinamikájá
val ragad meg.

Kortörténeti jelentősége mellett ezek az írói kva
litások vonták Cellini önéletrajzára az utókor 
figyelmét. Minden művelt nyelvre lefordították, az 
elsők között németre Goethe (nem ugyan a csak 
később felfedezett eredetiből, hanem annak egyik 
másolatából). Első magyar fordítását Szana Tamás
nak köszönhetjük. A Franklin Társulat irodalmi 
színvonalához méltó munkát végzett, midőn most 
újra lefordíttatta, s kitűnő bevezető tanulmányok
kal és jegyzetekkel ellátva, valóban mintaszerű tu
dományos felszereléssel újra közreadta. A fordítást 
Füsi József végezte, az eredeti minden ízével. Ki
tűnően eltalálta s a magyar nyelv szellemében adta 
vissza Cellini egyéni stílusát. Nagyobb dicséretet 
nem mondhatunk annál, minthogy olvasás közben 
szinte megfeledkezünk róla, hogy fordítás van a 
kezünkben. Erre az eredményre a fordítót nemcsak 
írásművészete, gondossága és az olasz nyelvben való 
tökéletes jártassága, hanem a reneszánsz milieu- 
jének beható ismerete is képesítette. Két előszó előzi 
meg az önéletrajzot. Az elsőben Genthon István 
szellemtől és tudástól csillogó tollal rajzol képet 
Cellimről, a művészről, a másodikban maga a for
dító az íróról. A nagyszámú jegyzet Grandpierre 
Edith gondos és pontos munkáját dicséri. A kiad
vány nagyobb hasznára még csak néhány illusztrá
ciót kívántunk volna: legalább Cellinmek Vásári
tól festett arcképét, mely a Palazzo Vecchio falán 
I. Cosimo művészei között mutatja be, továbbá a 
Perseus és a bécsi sótartó képét. A nehéz nyomdai 
viszonyokon kívül azonban tudjuk azt is, hogy ma 
szinte lehetetlen ezeket a fényképeket beszerezni. 
Reméljük és kívánjuk, hogy a béke éveiben egy má
sodik kiadás pótolni fogja ezt a kényszerű hiányt, 
s kiigazítja a vaskos kötetnek azt az egyetlen elírá
sát is, amely Cellini egyik fő pártfogóját, Estei II. 
Hippolitot összetéveszti I. Hippolit esztergomi ér
sekkel. A kötetet ízlésesen kiállító nyomdának — 
amely a magyar nyomdatechnika klasszikus hagyo
mányainak éber és érdemes őrzője — figyelmébe 
ajánljuk, hogy a magyar bibliográfiai nomenclatura 
oldal helyett lapot mond s a két lapot levélnek ne
vezi, ami egyébként megfelel a helyes magyar nyelv- 
használatnak is. Geh.

HELYREIGAZÍTÁS
A Szépművészet szeptemberi számában G. T. Ba

rabás Miklós önéletrajzáról írt ismertetésébe két 
értelemzavaró sajtóhiba csúszott be. A 293. lap első 
hasábján, felülről a 4. sorban kópia-arckép helyett 
szépia-arckép, a 21. sorban alkotás helyett oktatás 
olvasandó.
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BILDENDE KUNST .* BELLE ART1

DIONYS RADOCSAY: Das Tagebuch von Jo
hann Vaszary. Der Verfasser gibt das unvollendet 
gebliebene, im Jahre 1936 begonnene und später 
durch die Gattin des Künstlers ergänzte Tagebuch 
von Johann Vaszary bekannt. Die Aufzeichnungen 
des grossen ungarischen Impressionisten enthalten 
interessante Hinweise auf seine Entwicklungszeit, 
jedoch wirft seine lebhafte, farbenreiche Schreib
weise ein bezeichnenderes Licht auf seine Persön
lichkeit, als der Inhalt des Tagebuchs selber. Auch 
die Angaben von Frau Vaszary sind wertvolle 
Beiträge zur Lebensgeschichte dieses bedeutenden 
Malers.

STEPHAN PR1TZ: Alte Ungarische Uhren. 
Über die Ursprünge des alten ungarischen Uhr
macherhandwerks sind bisher nur mangelhafte Da
ten vorhanden. Zu Anbeginn war die Kunst 
der Uhrmacherei eng mit der in Ungarn ganz 
besonders hoch entwickelten Goldschmiedekunst 
verknüpft. Die ersten Aufzeichnungen stammen aus 
der Mitte des 16. Jahrhunderts. Sämtliche Varian
ten und Formen werden vom Verfasser beschrieben, 
Stile, Einflüsse nachgewiesen, die Namen der Meis
ter angeführt und das mannigfache Material der 
Uhrenerzeugung bekannt gegeben. Die am Ende des 
19. Jahrhunderts eingeführten ausländischen Fab
rikswaren verdrängten völlig das auf fast drei Jahr
hunderte zurückblickende ungarische Uhrmacher- 
Kunstgewerbe.

m

W

DION / 5 /0  RADOCSAY: II diaro di Giovanni 
Vaszary. L’Autore pubblica il diario incompiuto di 
Giovanni Vaszary, incominciato nell’anno 1936 e 
completato poi dalia moglie dell’artista. Le memorie 
dell’eminente impressionista ungherese contengono 
dei cenni interessanti relativi al suo periodo di svi- 
luppo, mentre il suo stile vivace e colorito versa 
una luce ancora piu caratteristica sulla sua persona- 
litä che il contenuto stesso dei diario. Anche le note 
di Signora Vaszary costituiscono una preziosa con- 
tribuzione alia biográfia del grande pittore.

STEFANO PRITZ: Antichi orologi ungheresi. 
Al riguardo delle origini dell’orologeria ungherese 
non esistono ehe dei dati incompleti. Al principio 
l arte d’orologeria fu strettamente legata a quella 
particolarmente sviluppata in Ungheria dell’orefice- 
ria. Le prime notizie datano dalia meta dei ió se- 
colo. L’Autore descrive ogni esistente variazione e 
forma, indica stili ed influenze; i nomi degli arti
fici sono enumerati ed il vario materiale della orolo- 
geria viene pubblicato. Alla fine dei 19. secolo 
1’importanza de merce fabbricata all’estero ha quasi 
completamente supplantato l’arte d’orologeria 
ungherese, ehe fiori durante tre secoli.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Mariay Ödön dr. — 45.658. — K. M. Egyetemi Nyomda, Budapest. (F.: Thiering Richárd.)
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Ú J A B B  M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I  K Ö N Y V E K :

HERMANN GRIMM:

MO€ln)IILÄß! l@!IL©
Sein Leben in Geschichte und Kultur seiner Zeit, 
die Blütezeit der Kunst in Florenz und Rom.
5 5 2  /. 80 képes táblával.

F é lv á s z o n k ö t é s b e n  12*92 P

P H I L I P P  S C H  W E I N F U R T H :

® 0 i  B Y Z A N T I N I S C H E

Ihr Wesen und ihre Wirkung.
180 képpel. 1 2 6  tábla.

F é lv á s z o n k ö t é s b e n  38*—  P

O T T O  F I S C H E R :

© Ü S ^ I n l f l ^ i n l Y d  
DIUTSCHKN IMMUGIO
2 kiadás 1 6  színes táblával, 410  képpel.

F é lv á s z o n k ö t é s b e n  38*—  P

W I L H E L M  M Ü S E L E R :

©HŐSIT OHM® AMT LŐTT 
® i ®  ® i  M A 0 § i  AMI©
128  képpel.

F é lv á s z o n k ö t é s b e n  9* 12 P

W I L H E L M  M Ü S E L E R :

©HOST PM® ANTLITZ' 
® i i
19 8  képpel.

F é lv á s z o n k ö t é s b e n  9.12  P

Beszerezhető az Egyetemi Nyomda könyvesboltjában, IV., Kossuth Lajos-utca 18.

A M A G Y A R  K Ö N Y V B A R Á T O K
IRODALMI ÉS KÖNYVÉSZETI FOLYÓIRATA

A

‘D I Á  R I  U M
M E G J E L E N I K  M I N D E N  H Ó  1 0 ,É N  

F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő

M Á T É  K Á R O L Y

S Z E R K E S Z T Ő

K E N Y E R E S  I M R E

KÉRJEN MUTATVÁNYSZÁMOT A KIADÓ
K. M.  EGYETEMI NYOMDÁTÓL
BUDAPEST Vili, MÚZEUMAKOR ÚT 6 . (Gólyavár)

V O I T  P Á L

Régi magyar otthonok
Évszázadok magyar lakásművészete 
vonul fel ebben a sokszáz képpel 
díszített bibliofil munkában.

Ára 24’ —  P

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA

— K ÉPKERETEK—
FESTMÉNYEK

*

H O F F M A N N  FERENC
B U D A P E S T  I V,

KAROLY KIRALY-ÚT 28, IV, GERLÓCZY-U. ;
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BUDAPEST RÉGISÉGEI XIII.

Régészeti és történeti évkönyv. Szerkesztik Nagy Lajos 
és Zakariás G. Sándor. 575. I. Számos képpel és térkép
melléklettel. (Székesfőváros). Kartonálva: 4 8  -  P

A FŐVÁROSI KÉPTÁR KÉPEI
Album-alak, 33 I. 32, részben színes képpel.

Kartonálva: 3 2 '-" "(Székesfőváros).

MUNKÁCSY MIHÁLY: EMLÉKEIM
it. kiadás. Franciából fordította és a bevezetést írta
Lestyán Sándor. 1)2 I. _ _
(A.B. C.) Félvászonkőtésberi: 1 2 * 8 0

BALOGH JOLÁN: AZ ERDÉLYI RENAISSANCE
I. kötet I4ó0—1541.281 képpel, 3861. (Teleki Pál Tud. int.}. 102 -

REJÖD TIBORC: BEVEZETÉS A MŰÉLVEZETBE
(Művészetek kézikönyve I.) Az előszót írta Felvinczi 
Takáts Zoltán. Kis alak, számos képpel, 344 I.
(Korszerű Könyvtár kiad.) Félvászonkötésben: 19-80

RODIN: BESZÉLGETÉSEK A MŰVÉSZETRŐL
Összegyűjtötte Paul Gsell, 116 lap, 32 képpel.
(Franklin) Félvászonkötésben: 3 2 -

DERCSÉNYI DEZSŐ: A SZÉKESFEHÉRVÁRI KIRÁLYI BAZILIKA
Gerevich Tibor előszavával. (Magyarország Művészeti 
Emlékei II. sorozat: Egyes emlékek és emlékcsoportok, I.)
166 I. 105 képpel. 1 melléklettel.
(Műemlékek Országos Bizottsága) Kartonálva: ““

B e s z e r e z h e t ő  a z  E g y e t e m i  N y o m d a  k ö n y v e s b o l t j á b a n ,  I V . ,  K o s s u t h  L a j o s - u .  1 8 .
V .

CORVINA
R A S S E G N A  I T A L O — UNGHERESE

“\

Oiasz nyelven megjelenő magyar—olasz  szemle. 

Szerkeszti  G e r e v i c h  Tibor és Za mb r a  Alajos.  

Kiadja a Korvin Mátyás Magyar —Olasz  Társaság. 

S z e r k e s z t ő s é g  é s  k i a d ó h i v a t a l  : 

Budapest IV. kerület, Egyetem-utca 4. szám.

Előfizetési á r : egy évre 20*— P, egyes szám ára 2‘— P.

A szerkesztésért éf kiadásért felelős : Manay Ödön dr. — 45.658. — K. M. Egyetemi Nyomda, Budapest. (F : Thiering Richárd.)
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