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Képzőművészeti szemle. 
Hatvannégy éves korában, rövid 

betegeskedés után elhunyt a magyar 
műgyüjtők legnagyobbszabású alakja, 
Nemes Marcell. Változatos és nagy-
stílű pályafutása, melynek utolsó fe-
jezete külföldön zajlott le, sok-sok 
szállal fonódott a magyar művészet 
életébe. Ez a kitünő szemű műbarát 
vett és eladott, felfedezett és árverésre 
bocsájtotta kincseit, szüntelen tevé-
kenységének Magyarország is hasznát 
látta. Sokat köszönhetnek neki a ma-
gyar festők, akiktől vásárolt s mű-
barátaink, akiket értékes tanácsokkal 
látott el. Halála mellett a Napkelet 
sem mehet el szó nélkül. Nemes Mar-
cell a Szépművészeti Múzeum áldozat-
kész mecenása volt. Több, igen jelen-
tős adományon kívül az ő érdeme, 
hogy Mányoki Ádámnak II. Rákóczi 
Ferencről festett arcképe, ez a meg-
becsülhetetlen nemzeti ereklye ma-
gyar múzeum falát diszíti. Sokfelé 
ágazó, bonyolult érdekeltségeit hirte-
len halála erőszakosan kettévágta. 
Nem gondoskodhatott a magyar mú-
zeumokról s kulturális intézményekről 
oly mértékben, mint ahogyan azt ere-
detileg tervezte volt, de így is, régebbi, 
nagyszabású adományai megőrzik ne-
vét a múzeumok annaleseiben s azo-
kon túl, a szép képek barátainak lel-
kében. 

* 

A Képzőművészeti Társulat meg 
akarta ünnepelni nagynevű hajdani 
elnökének, Ipolyi Arnold püspöknek 
50 éves halálozási évfordulóját, ezért 
a szokásos őszi kiállítás keretében a 
Műcsarnok két legszebb termét az 
esztergomi keresztény Múzeumba ke-
rült Ipolyi-gyüjtemény egy részével 
rendezte be. Ünnepi hangulat fogja el 
a nézőt az ódon kincsek előtt, lehetet-
lenség meghatódás nélkül gondolni a 
nagy püspökre, aki nemcsak a magyar 
művészettörténet atyja volt, nemcsak 
a történettudomány s az ősi magyar 

vallás fényes készültségű kutatója, ha-
nem egyike a legelsőknek, kik a nem-
zeti mult művészeti emlékeit gyüjtöt-
ték. Bejárta az ország legeldugottabb 
falvait, kitünő művészeti topográfiát 
szerkesztett egyházmegyéjének mű-
tárgyairól (máig sem készült különb 
magyar topográfia) s megszerzett min-
dent, ami megszerezhető volt, egy el-
jövendő keresztény Múzeum érdeké-
ben, mely halála után negyven évvel 
ölthetett csak testet. Az Esztergom-
ból válogatott anyag csak izelítőt ad-
hat hajdani bámulatos gyüjteményé-
ről, melynek egy részét — rendkívül 
jelentős olasz trecento-képeket — még 
életében a Szépművészeti Múzeumnak 
ajándékozta, másik része, magyar 
szárnyasoltárképek, faszobrok, remek-
bekészült miseruhák és ötvösművek 
tömegével Esztergomban maradt. A 
kiállított tárgyak közül elsősorban a 
középkori magyar képek ragadják meg 
a figyelmet, pl. a Kassa vidékéről szár-
mazó, öt darabból álló sorozat, mely 
az egyik legjelentékenyebb korbeli 
magyar festőnek, az apostolvértanu-
ságok mesterének köréből származik. 
Az olasz képek közül a Pisanellonak 
tulajdonított Szent Jusztina, de ezen-
kívül néhány sienai Madonna-kép, a 
németek közül Cranach Szent Kris-
tófja, a továbbiakból néhány magyar 
faszobor, szép textilia és ötvösmunka 
tűnik ki. A képzőművészeti Társulat 
valóban impozánsan ünnepelte meg 
Ipolyi püspök emlékét. 

A kiállítók közül Pásztor Jánosról 
emlékezünk meg, aki a hatalmas szo-
borcsarnokot munkáival egymaga meg-
tölti. Mindazt, amit eddigi művei kö-
zül arra érdemesnek tartott, össze-
gyüjtötte a retrospektív jellegű be-
mutatáson s a seregszemléből meg-
kapó kép bontakozik ki. Pásztor el-
mélyedő, megfontoltan dolgozó mű-
vész, fejlődése tiszta és következetes. 
Gyüjteményében a főhelyet a székes-
fehérvári hadiemlék gipszmintája fog 
lalja el, amely talán mindezideig leg-
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sikerültebb monumentuma a nagy 
háború magyar hőseinek. Széles ská-
lán játszó tehetségét ez a szobor is 
bizonyíthatja, mert köztudomású, 
hogy Pásztor legszívesebben az akt 
ábrázolása felé hajlik. Ruhátlan női 
figuráival aratta első nagy sikereit s 
ha az ember az azóta felgyarapodott 
szép kollekcióját nézegeti, meggyőződ-
hetik arról, hogy Pásztor saját gene-
rációjának konzervativabb jellegű mű-
vészei közül a legértékesebb egyéniség. 

* 

A nagy lendülettel induló szezon 
gombamódra szaporodó vernissage-jai 
közül elhagyjuk a jelentéktelenebbe-
ket. Mindössze kettőre térünk ki, az 
egyik Csontváry Tivadar poszthumusz 
kiállítása az Ernst-Múzeumban, a má-
sik Egry Józsefé a Tamás-Galériában. 
Mindkettő többet jelent napi érdekes-
ségnél s a mai művészet elevenjébe vág. 

Csontváry műveinek bemutatása 
óriási feltűnést keltett. A halott festő 
kilépett a homályból, neve úgyszólván 
zsúrtémává vált. Dühös ellenségei 
akadtak, akik kétségbevonták alkotó 
szellemének egészséges voltát, sőt még 
jóhiszeműségét is. Tisztelői ezzel szem-
ben a magyar művészek legnagyobb-
jának kiáltották ki. Végletek között 
hányódó értékelése arra mutat, hogy 
erős egyéniség volt, mint ahogyan az 
is volt. Nemcsak szuggesztív, hanem 
konok, könyörtelen festő bontakozik 
ki műveiben. Óriási arányú képeket 
festett, bámulatosakat a szó szoros 
értelmében, mert ugyancsak érzéket-
len lélek, aki tátva nem felejti a száját 
bámulatában e páratlanul nagysza-
bású és páratlanul zagyva alkotások 
előtt. Isteni szikra s vidéki címtábla-
festő-fantázia vezette kezét, nagy fel-
adatokra termett géniusz és félbema-
radt piktornál rosszabb kontár torz 
vegyülékéből termettek művei. A mű-
vészi szándék megható tisztasága s a 
kivitel ijesztő ügyetlensége szinte nem 
is egyazon alkotóra vall. Leggyengéb-

bek óriási képei, melyekre annakidején 
a művész határtalanul büszke volt. 
Legszebb a kicsiny méretű Önarcképe, 
mely a kiállítás óta tünt fel s egy nagy 
magyar magángyüjteményben találta 
meg méltó helyét, de igen jelentéke-
nyek apró tájvázlatai is, pl. a taormi-
nai görög színház rozsdás szinekkel 
festett intim változata. Nagyobb ké-
pei közül Selmecbánya látképe, a Ma-
gános cédrus és a Tarpataki vizesés 
fejezi ki legtisztábban monumentális 
felfogását, ünnepi áhitatát és aszkéta 
szellemét. Ez a különös, egyensúlyát 
vesztett művész, aki senkitől sem ta-
nult semmit, félelmesen kontár meg-
oldásai ellenére is minden bizonnyal 
helyet kap az új magyar festészet tör-
ténetében. Más kérdés, hogy mit szólna 
a körülötte hozsannázó dicsérethez, 
ha hallhatná azt. Ő, aki Rafaellel, a 
legkikerekítettebb formarendszerű s 
technikai akadályokat nem ismerő 
mesterrel szerette összehasonlítani ma-
gát, ma kritikátlan tisztelői szemében 
éppen technikai fogyatékosságai miatt 
vált jelentékennyé. 

Egry József kiállítása mindig esemé-
nye volt a magyar művészeti életnek 
s a közönség ezúttal sem csalatkozha-
tott. A Balaton környékén dolgozó, 
lelke gyökeréig magyar művész leg-
szivesebben a szűkebb pátriájában 
pásztorkodó, szőlőt nyeső, halászó 
egyszerű embereket ábrázolja. Úgy lát-
szik, ő sem más, mint hősei, pásztor, 
halász vagy földműves ember, csak 
abban különbözik tőlük, hogy az 
ecsettel is oly jól bánik, mint azok a 
vizafogóval vagy a nyesőollóval. A 
Nap ezer sugarát széthinti a dombos 
úton s a vakító fénykévék alatt bi-
zanytalanná válik, elvész a tárgyak 
körvonala. Csaknem valamennyi ké-
pén reszket a levegő a melegtől s a 
víz végtelen tükre meg-meghasadozik 
a felhők alól kibukkanó fénysugár szé-
leinek nyomán. Szavakba nem fog-
ható, kifejezhetetlen és bonyolult lá-
tási élmények öltenek testet. Egry egy 



1209 

másik világban él, hol a tárgyak már 
nem is tárgyak, könnyűvé, anyagta-
lanná változtak. Éppenséggel nem 
egyszerű, de annál mélyebb művészete 
hasonlít Bartók muzsikájához s azzal 
együtt csak magyar földön születhe-
tett meg. Mostani kiállításán néhány 
olaszországi tájképét is bemutatta s 
érdemes megjegyezni, hogy a hazai 
rögből kinőtt művész Itália kékebb 
égboltozatát, másfajta szineit, fényeit 
és atmoszféráját nem tudta, nem 
akarta észrevenni. Isolabellát és Taor-
minát látta, de Tomaj és Badacsony 
szelíd lankáit festette meg helyettük. 

Genthon István. 

Zenei szemle. 
A Magyar Kir. Operaház zene- és 

énekkara halottak ünnepén jelme-
zekkel és díszlettel adta elő Verdi 
Requiemjét. 1874-ben Manzoninak, az 
olaszok nagy költőjének, gyászmisé-
jén hangzott fel először az örökbecsű 
mű, amely azóta diadallal járta be 
egész Európát. Minden érző emberi 
szivet mélyen megragadó melodikus 
szépsége, kifejezésének egyszerűsége 
mellett is nagy ereje csakis olasz talaj-
ból fakadhatott. Verdi, az olasz zenei 
géniusz grandiózus képviselője, Bach, 
Mozart, Cherubini, Beethoven, Brahms 
után is tudott az egyházi zene terén 
fajának szellemében halhatatlan érté-
ket alkotni. 

Az első tétel fájdalmas hangja a 
halálról énekel. De a kórus sötét tónu-
sába, amellyel beburkolja a «Requiem 
aeternam dona eis Domine» megható 
könyörgését, a vonósok lágy, édesbús 
dallamot vegyítenek : az olasz lélek 
ösztönszerűen menekül a halál borzal-
mának gondolatától a melosz simo-
gató, enyhítő, meleget, életet adó 
világába. A szépség átragyog a fáj-
dalom komorságán és megteremti az 
olasz gyászzenének sajátos hangula-
tát, amelyet a szólamok, egymásnak 
nyujtva kezet, gyönyörű arányban 

építenek ki. A Kyrie mozgalmassága 
a szenvedélyességig fokozva ragad 
magával a hatalmasan feltörő D-moll 
akkordig. A tétel vége olyan, mint egy 
álomkép : a kórus Christe eleisonja 
mindég halkabban, mindig távolabb-
ról hangzik, ott vibrál még egy ideig 
a levegőben, hogy azután a vonósok 
légies staccatoin tünjön el a messze-
ségbe. Mint egy égből hirtelen lesza-
kadó pusztító vihar korbácsolja fel a 
lelket az utolsó ítélet gondolata. 
A zenekar éles, kemény akkordjainak, 
sivítva száguldó hangmeneteknek, re-
megő tremoloknak forgatagába a kó-
rus maniakus monotonsággal, mintegy 
gyökeret verve a félelemtől, szövi bele 
a «Dies irae» komor, panaszos szó-
lamát. A «tuba mirum» éles, súlyos 
ritmusával egyszerre magához ragadja 
az uralmat a szólamok felett : nincs 
könyörület, mindenkinek meg kell 
jelenni az örök bíró trónusa előtt. 
A zenekar halk, szakgatott motívu-
maival remegve húzódik meg a hát-
térbe, míg a basszus szólóban az örök 
halál gondolatával szemben lélekzet-
akadozva áll a levetkőztetett emberi 
lélek : mors . . . mors . . . stupebit. — 
A «Liber scriptus»-nál újra felcsap az 
izgalom árja ; dinamikában, modu-
látióban a legélesebb ellentétek köve-
tik egymást, míg a «Dies irae» lassan 
a panasz hangjába enyhül és felhang-
zik a «Quid sum miser» odaadással és 
reménykedéssel telt gyönyörű szóló-
quartettje. A «Rex tremendae maje-
statis», az örök bíró fenségét és hatal-
mát hirdető súlyos basszus szólóval 
szemben megkapó, a kegyelmet és 
megváltást könyörgő «Salve me», a két 
szóló szoprán és tenor imája. A «Re-
cordare» bájos, Pergolesere emlékez-
tető női duoja már egy kissé világias 
színezetű, de mind itt, mind a «La-
crimosa» bűbájos, népiesen egyszerű 
dallamánál, amely a mezzoszoprán 
bársonyos, lágy tónusában csupa 
könny, csupa szomorúság, kinek jutna 
eszébe ezt kifogásolni, midőn ilyen 
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