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a tökéletes érzékenység teszi naggyá a 
kórust, ahol a tízéves f iúcskában s 
az őszhajú páterben egyugyanazon 
zenei szellem é l : az Isten dicsőségét 
szolgáló énekművészet áhi tata . Ez az 
éneklés nem csupán művészet, ez már 
valami grandiózus zenei szertartás, a 
művészet hatalmától felmagasztosult 
lélek emberileg érzékelhető mélységes 
hódolata Isten, Hi t és Egyház előtt. 
Nem lehet olyan teremtet t lélek, ame-
lyik Tomaso Ludovico da Vittoria 
(1545—1611) négyszólamú Responso-
riu/n-ának erre a zenei szavára : 

«Et inclinato capite emisit spiri-
tum» — meg ne alázkodjék. 

A Societa Polifonica Romana műso-
rának minden számáról, száguldó és 
örvendező tollal hasábokat kellene 
írni. De természetesen inkább a mű-
vekről, mert a hang elmúlik, elszáll, 
de az ihletet t opuszok, íme, sok szá-
zadon á t megmaradnak, élnek és fel-
magasztosítanak. Az egyházi zene-
művészet legnagyobb fejedelmének, 
Palestriná-nak lángleikét csodáltuk 
leginkább. Micsoda magaslat ! A leg-
drágább és legjobb illatú zenei tömjén-
füst Isten oltára előtt. Orlando di Lasso, 
Josquin des Pres, Luca Marenzio művei: 
a világ legszebb zenei imádságosköny-
vének legtökéletesebb oldalai. 

A Polifonica Romana világhírű kóru-
sának maestro Casimiri nemcsak kar-
mestere, hanem a lelke. Pompás, erős, 
olasz t ípus. A középkor lelkes hit-
szónokaira emlékeztető törhetetlen 
energia sugárzik róla. Tökéletes mu-
zsikus. Ideális karmester. Énekkara 
élén látni : esztétikai élvezet. Nagy 
tudós és ki tünő író. 

Közönségünk felejthetetlen emlék-
ként vi t te magával a szép estét, mely-
nek védnöke Klebelsberg Kunó gróf 
kultuszminiszter volt. 

* 

Öt világrész elismert és ünnepelt 
legnagyobb férfiénekese: Saljapin Fe-
dor május 14-én já r t nálunk. Neve-
zetes dátum, melyre évtizedekig em-
lékezni fog a magyar zenevilág. Tavaly 
hangverseny keretében már élveztük 
tüneményes hangját , de igazi terüle-
tén, a színpadon, most lá t tuk először. 
A Városi Színházban Faust Mefisztó-
já t énekelte. H a egy hangot se énekelt 
volna — akkor is feledhetetlen sziné-
szeti élményként állana előttünk. Ha-
talmas, arányos alak, remek színpadi 
megjelenés. Tökéletes arcjáték, a leg-
gondosabb mimika s az egész ember-

ből, minden mondatából és mozdula-
tából árad a természetesség, a közvet-
lenség. Felfogásában Mefisztó fölénye-
sen emberinek és démonian sátánnak 
tetszett . Ember és emberiségveszejtő 
nagyúr volt, aki most épen Margit és 
Faust szerelmi ügyével bibelődik, de 
örökkévalóan él még ta lán a holt világ 
felett is. H a n g j a : a legszélesebb ská-
lájú basszbariton. A rendkívüli basszu-
sok földjén, Oroszországban, termet t 
csodálatraméltó őserő. Százszínű, ha j -
lékony és búgó, tökéletes férfihang. 
Ilyenkor veszi észre az ember, hogy 
milyen tökéletlen hangszer egy Guar-
nerius-cselló az emberi hang mellett ! 
Énektechnikájáról külön ta lán nem is 
szabad beszélni. A tökéletesség leg-
felsőbb foka. Úgy énekel, mint ahogy 
vágta t a szél, cikázik a fecske, vagy 
nyílik a virág. Papp Viktor. 

Művészeti szemle 

A belga művészettörténeti kiállítás. 
A művészeti idény vége felé olyan 

hatalmas, nagyjelentőségű kiállítás 
nyílott meg a Műcsarnokban, melyhez 
hasonló aligha csillogott még a magyar 
főváros falai között. 

A művészet egyik leggazdagabb, 
legcsodálatosabb erdeje, a belga mú-
zeumok kincsestáraidejött a helyünkbe. 
Mindazok, akiknek nem adatot t meg, 
hogy a f lamand s az újkori belga művé-
szet, a brüsszeli, az antwerpeni, brügesi, 
gandi és más nagy múzeumok féltet t 
remekeihez elzarándokolhassanak, most 
szinte hiánytalan vonalba összefogva 
gyönyörködhetnek e remekművekben. 
A legnagyobb hála illeti meg a belga 
művészeti köröket, hogy a magyar 
művészetszerető közönségnek alkalmat 
adtak erre a szinte páratlan, nemes, 
r i tka élvezetre, hogy nemzeti kincsei-
ket elküldték hozzánk, a nagy messze-
ségbe, hogy i t t sugározhassák egy ideig 
azt a ragyogást, amit a f lamand művé-
szet fókusza évszázadokon át magába 
gyüj töt t . 

Az európai művészét ekes baziliká-
jának Itália és Flandria a két legneme-
sebb, leggazdagabb pillére. A régi fla-
mand művészet hosszú időn keresztül 
egyedüli versenytársa volt a nábobi 
olasz képzőművészetnek. Sokféleképen 
ha to t tak is egymásra, más-más utakon 
jár tak, de sokszor össze is találkoztak 
az egy örökszép ösvényeinek metsző-
pontjain. 

Az úgynevezett «flamand» művészet 
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szorosabb határa i t meglehetősen nehéz 
megvonni. Általánosságban azoknak 
a művészeknek korszakalkotó működé-
sét szokás e gyűjtőnévvel megjelölni, 
akik a mai Belgium földterületén éltek 
és alkottak. Ámde ebbe az óriási körű 
és hatású munkásságba nagyon sok 
ponton belekapcsolódik a németalföldi 
és a régi német művészet is. 

A f lamand művészet virágzása ide-
jén sokáig megérezte a mindenfelé el-
sugárzó olasz hatást , de azt nagyobb-
részt mindig felszívta magába és hosszú 
ideig nemzeti gyökerekről hozta leg-
jelentősebb virágait. Később az olasz 
szálak elszakadtak s a földrajzi és poli-
t ikai helyzet a francia hatás elé nyi-
t o t t a meg a kapukat . A francia klasszi-
cizmus teljesen elhódította ezt a neve-
zetes művészeti területet, úgy, hogy 
a belga nemzeti állam kialakulása u tán 
már szinte csak a francia befolyás 
nagyon is feltünő jegyét lá t juk az ú jabb 
műalkotásokon. A belga művészettör-
téneti kiállítás három nagy szakaszra 
osztható. 

Az első a régi, nagyszerű f lamand 
művészet termékeit csillantja felénk. 
A második a francia hatás alá került 
ú jkori belga művészet eredményeit 
foglalja magában. A harmadik a ma 
művészetét m u t a t j a be. 

Csak természetes, hogy a legnagyobb 
kincseket az első csoportban lá tha t juk . 

Ezeket a remekműveket részletesen 
mélta tnunk szinte lehetetlen. Ezt már 
elvégezte a művészettörténet. Köte-
tekre menő tanulmányok beszélnek 
ezekről az alkotásokról. A kritikusnak 
csupán a kalauz szerepét kell betölteni, 
hogy reámutasson azokra a művészeti 
csúcsokra, melyek felé először kell 
tekintenie a tár lat látogatóinak. 

Van Eyck az első tündöklő név. 
A Van Eyckek lángelméje gyu j to t t a 
föl Flandriában a művészet messze-
fénylő fáklyájá t . Johannes Van Eyck 
elmulhatatlan dicsőségét az antwerpeni 
múzeum egyik büszkesége hirdeti e 
kiállításon. Áz úgynevezett Szökőkutas 
Madonna. Kicsinyke kép, de kereteit 
végtelenbe tág í t j a a zsenialitás. Ez a 
kép a kilenc szignált Van Eyck egyike. 

Mellette két Memling mestermű lát-
ható. Nicolas di Sforzone Spinelli arc-
képe és még egy férfiarckép. Az egyik 
az antwerpeni, a másik a brüsszeli 
múzeum féltet t kincse. Közöttük lát-
ható Roger van der Weyden «Pietája». 
Alkonyi, misztikus világításban, meg-
ható gyöngédséggel ábrázolja a Krisz-
tus-tragédia fináléját. 

A legragyogóbb alkotások egyike 
Rubens néger fej tanulmánya. A három 
királyok imádását ábrázoló pompás 
művének egyik alakjához készült. Töb-
bet mond, mint akárhány nagy, köz-
ismert vászna. A f lamand óriás hatal-
mas művészetét még néhány kompo-
zició és pár ragyogó tanulmány csillog-
t a t j a felénk. A nagymesterek közül 
Pieter Bruegelt is nevezetes alkotások 
képviselik. Igy a «Keresztrefeszítés», 
melyet a magyar származású, hires 
műgyüj tő M. G. Caroly ajándékozott 
az antwerpeni múzeumnak. Nagyon 
érdekes a «Hegyi beszéd» is, mely az 
idősb. P. Bruegelnek a mi Szépművé-
szeri Múzeumunkban levő képének 
egyik sikerült ismétlése. 

Hieronymus Bosch Szent Jeromosa a 
gandi múzeum kincse. Gsak hosszas 
kérlelésre engedték át a belgák e ki-
állításra. 

A régi f lamand iskola oszlopos tagjai 
közül de Patinier egy igen szép tá jké-
pével szerepel. Quentin Metsys ú tmu-
ta tó művészetének nevezetes darabja a 
«Sirbatétel». Adrien Isenbrandt «Tró-
noló Madonnája» szervesen illeszkedik 
e sorozatba. E szép kép Glück Frigyes 
úr tu la j dona. Joos van Cléve-t a «Szent 
Család» reprezentálja méltóan. 

Reánk, magyarokra különösen érde-
kesek Barend van Orley művei, melyek 
II. Lajos királyt ábrázolják. 

A ragyogó mult gyöngyfüzéréből 
megemlítjük még Golijn de Coter, Hugo 
van der Goes, Dieric Bouts, Jaques 
Jordaens, David Teniers nevét. Van 
Dyck dicsősége is több nagyhírű vá-
szonról sugárzik felénk. 

A fölemlítettek mellett természete-
sen számos elsőrendű alkotás hirdeti 
még a f lamand művészet nagyságát. 
A vonal tökéletes, törés nélkül tekint-
he t jük át ezt a szinte mérhetetlen 
értékterületet. A nagy korszak szinte 
minden számottevő mestere beillesz-
tődöt t e pompás sorozatba. 

A belga művészet ú j korszakának 
jeles művészeit is teljes számban mu-
t a t j a be a csaknem hatszáz műtárgy-
ból álló kiállítás. 

Kitünő alkotásaival szerepel Alfred 
Stevens, ki az előkelő hölgyvilág festője 
volt. Arcképei elegánsak és mégis tar-
talmasak. De Winne egy öregasszonyt 
ábrázoló képével különösen megkapja 
a nézőt. Henri Leys korának egyik 
számottevő portret is tá ja volt. Henri 
Evenopel teljesen francia hatás alat t 
dolgozott. A korán elhunyt művész 
két képe a modern anyag legjavából 
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való. Henri de Braekeleer e sorozat leg-
jelentősebb művészei közül való. Pieter 
de Hooch bájos festészetének értékei 
nyilnak ki vásznain modern, teljes szir-
mokkal. («Férfi az ablaknál». «Ülő em-
ber».) Louis Artantól, a tenger rajongó 
és csodálatos festőjétől több képet sze-
ret tünk volna látni. Opsomer «Öreg 
városa» elsőrendű alkotás. Vogels t á j -
képe nagy művészt revelál. 

Laermans híres munkásságát leg-
méltóbban a «Hazatérés a mezőről» 
reprezentálja, bár érdekes a későbbi 
korból származó «Viharfelhők» is. 

James Ensor, Edourd Agneessens, 
Boulenger, De Groux és még számos 
ismert név teszi teljessé a modern rész 
vonalát. 

A szobrászok között is több olyan 
művész szerepel, akik európai értéket 
jelentenek. 

Constantin Meunier korszakalkotó 
művészetét ismeri az egész magyar 
műértő közönség. Munkáiból a mi 
múzeumunk is jó muta tó t nyuj t . Ezen 
a kiállításon is ő a szobrászok vezér-
alakja. Munkásalakjaival egész külön 
világot t á r t föl. I t t is lá tható pár olyan 
alkotása, melyekben vésőjével örök 
emberi vonásokat bányászott ki. 

Mellette a másik belga óriás, George 
Minne tűnik föl, mint méltó társ . 
Művei bensőséges szobrászremekek. 
«Az apáca» szinte közismert munkája . 
Csodás, finom alkotása az egyik női 
mellszobor. Mennyi gyöngéd szépség 
szól e lélekből lelkedzett, szívvel át-
melegített márványdarabból. A «Kagy-
lós ember», a «Fiú tömlővel», «A bá-
nat» a modern szobrászat legjava 
értékei közé sorozandó. Van der Stap-
pen neve triásszá egészíti ki ket te jük 
világszerte megkoszorúzott nevét. Vic-
tor Rousseau vésője a bensőséges hatá-
sokat domborítj a elő a meleg szeretettel 
megmunkált anyagból. Julien Dillens, 
Alberic Collin, Paul Derigne, Josué 
Dupon művei a belga szobrászat magas 
színvonalának bizonyítékai. 

A palet ta művészei körébe vissza-
térve, Anto Carte nevét is meg kell 
jegyeznünk. Az «Ember a kenyérrel» s 
a «Madonna» nagy erőt muta t . A leg-
modernebb felfogásúak közül Woestyne 
tűnik föl egy igen érdekes képpel. 
(«A hegedűs».) 

A ma szélsőséges, zavaros törekvé-
seinek forrongásából is bőséges muta tó t 
adnak a hátsó termek. I t t a legmeré-
szebb keresgélők ugrásai várnak a 
szemlélőre. Ezek a képek a világ min-
den pont ján egyformák. A belga bé-

lyeggel ellátottak csakúgy nem tehet-
nek komoly hatást , mint azok, amelyek 
a párizsi «Függetlenek Szalonjában» 
lógnak. Teóriák szülöttei. Tiszavirágok. 
Néha színesek és mulatságosak, sokszor 
mosolyogva elkapjuk róluk a szemün-
ket. Az itteni nevek közül legfeljebb 
azért jegyez m a j d meg párat a közön-
ség, hogy — mulatva emlegesse. 

A grafikusok termeibe meglehetős 
kevés mű ju to t t . De néhány igen szép 
rajz akad i t t is. 

Külön érdekesség a régi metszetek 
terme. I t t igen tanulságos, múzeális 
fontosságú lapokban gyönyörködhet-
nek a hozzáértők. 

Néhány pompás régi gobelin is függ 
a falakon. Ezt a nagyszerű, pá r já t rit-
kító kiállítást minden művészetszerető 
magyar embernek meg kell néznie, á t 
kell t anulmányoznia! Feledhetetlen 
élményeket nyu j t a remekművek e 
káprázatos sorozata. Kevés európai 
városnak ju t az a szerencse, hogy ezt a 
nagy, ősi gyökerű művészetet ilyen 
töretlen vonalban, egyszerre, együtt 
lássa. Művésznek, laikusnak egyaránt 
el kell a Műcsarnok termeibe zarándo-
kolni, hogy ezt a r i tka alkalmat fel-
használj a. 

A belga nemzet melegebb, megbecsü-
lőbb kézszorítást nem adhatot t volna 
a magyaroknak e kiállításnál. Fogad-
ják érette egész Budapest hálá já t . 

A tár la to t finom hozzáértéssel, nagy 
körültekintéssel Paul Lambatte úr , 
belga szépművészeti és közkönyvtári 
főigazgató és Pierre Bautier úr, a 
brüsszeli szépművészeti múzeum őre 
szervezte és rendezte. 

Magyar részról Ybl Ervin dr., a 
kiváló művészettörténeti író buzgól-
kodott lelkes szeretettel, mint segítő-
társuk. 

A tárlatról szép, mélynyomású ké-
pekkel ellátott tá rgymuta tó jelent meg. 

Nemzeti Szalon. 
A Nemzeti Szalon sikerült össze-

foglaló kiállításban mu ta t t a be Paczka 
Ferenc művészeti hagyatékát és Pacz-
káné Wagner Kornélia munkásságát. 

Paczka Ferenc igen jelentős t ag j a 
volt a régebbi művészi gárdának. Ta-
nulmányait főleg Németországban vé-
gezte. Később hosszabb időt tö l tö t t 
Olaszországban. I t t ismerkedett meg 
feleségével, akivel harmonikus művész-
kettesben dolgozott egészen haláláig. 
Párizsi munkásságának korszakára 
Munkácsy nyomta reá a maga hatal-
mas egyéniségének bélyegét. De amint 
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a művész egyre több időt tö l töt t a 
hazai tá jakon, elhagyta palet tájáról a 
sötét színeket és az impresszionizmus 
ragyogóbb, vidámabb tubusaiból dol-
gozott. Paczka kifejezetten kolorista 
lett . A derék művész nem jár t valami 
teljesen egyéni ösvényen, mindvégig 
a kiforrott , kipróbált eredményeket 
t a r to t t a szem előtt, de nem is u tánzot t 
senkit, ismerte a maga skálájának 
hatásai t és ezen belől mindig derekasan, 
lelkiismerettel megfontolva alkotott . 

Elmélyedt a népi életbe és nagy 
kedvvel festegette a színes, jellegzetes 
falusi alakokat. Ilynemű alkotásai na-
gyon kedvesek. Arcképei között több 
feltűnően értékes alkotás akad. Jel-
lemző erejével leginkább kiemelkedik 
a Görgey Arturról festet t arckép és a 
fiatalkori Sarasate portré. 

Művészeti hagyatéka maradandó ér-
téket jelent. 

Özvegye, Wagner Kornélia, különö-
sen a grafikában alkotott figyelemre-
méltót. Főleg női fejekről, modellekről 
készített tollrajzai tanuskodnak ko-
moly kulturáltságról, számottevő mű-
vészi felkészültségről. Szeretettel, ben-
sőségesen ábrázolja az anyát gyerme-
kével. Ilynemű kompoziciói melegek, 
meghittek. Karcairól, algrafiáiról is 
elmélyedő, rokonszenves művészegyé-
niség szól felénk. Ezeknek a lapoknak 
a rajzbeli tudás a lelke s ezért a divatos 
irányok sohasem kezdhetik ki érté-
küket . 

A Paczka művészpár munkássága 
egy már lezárt művészeti korszakhoz 
tartozik, de e korszakba jól esik vissza-
pillantani, mert az akkori nemzedék 
lelkiismeretes elmélyedése int felénk 
belőle. Mariay Ödön. 

Párizsi Magyar Akadémia. Ki h i t te 
volna, hogy ilyen is létezik? Az ember-
nek az az első gondolata, hogy egy-
szerű címbitorlással áll szemben. Annyi 
bizonyos, hogy Kiss János soproni kez-
deményezése óta az if jú lelkesedések 
szervezésének igényesebb let t a for-
m á j a s jelen esetben a színhelye is jóval 
nyugatibb. 

Hanem lelkiismeretes embert a kül-
sőségek ne riasszanak vissza. Megjelent 
az akadémiának egy könyve is Tanul-
mánykötet címmel. S amint illik, mun-
kájából ítéljük meg az embert, illetve 
e friss akadémikusokat. 

Amint gyanítható, nem az érett kor 
megszűrt bölcseségét ta lá l juk a kötet-
ben. Elannyira nem, hogy a cím is alig 
illik rá, hiszen a közölt cikkek nem any-

nyira tanulmányok, mint inkább lírai 
vallomások. És ezt a könyv jobbik 
feléről mondom. A köte t bélyegét és 
fokmértékét ugyanis Bányai, Csanády, 
Féja és főleg Ajtay írásai adják meg. 
Az első három költő, a negyedik szin-
tén intellektuális vál tozata az álmodó-
nak. (Ő álmodta meg az Akadémiát is.) 
Nos, az intuitiv t ípusnak ez a túlsúlya 
magyarázza, hogy a kötetnek kevéssé 
van racionális karaktere. Egyébként 
t isztában van ezzel maga a szerkesztő 
is. «Aki többre t a r t j a a fogalmi rend-
szert az élő akaratnál , az eszközt a te-
remtő kiindulásnál, a fogaskerekek 
biztosságát az agysejt mozgalmas plaz-
májánál», í r ja a bevezetésben, az való-
színűleg nemcsak az ő biológikus iro-
dalombölcseletét, de az egész kötetet 
is bizalmatlanul fogja forgatni. 

Nem lepek meg t ehá t senkit, ha ki-
jelentem, hogy a pozitív vizsgálódás 
módszerének hiányában a kötet nem 
tanulmányoz semmit, hanem inkább 
magát kínálja a tanulmányozásra. Sie-
tek hozzátenni, hogy jórészben érdemes 
is rá. 

Mert eltekintve attól, hogy a könyv 
egyenetlen, i t t -ot t kusza, sőt a semmibe 
fuló — nagyon sok szép lapja van s a 
cikkek egyrésze oly szellemű, amely 
előtt nem lehet közönyösen elmenni. 

Ez a szellem a lét és nemlét kérdé-
sére eszmélt magyarság nyugtalanságá-
tól terhes s megnyilatkozásaiban oly 
mélyen érzett f a j szeretet vezeti, mely 
helyenként már a sorslátó és jövőt fag-
gató miszticizmust súrolja. Ez mon-
da t j a Ajtayval, hogy a magyarság az 
emberiség lelkének izolált t á j a , az em-
beriség tudatalattija, melyben az Isten 
az élet jövő formáit érleli; s a Bólyaiak-
ban is azt figyeli, mint megy végbe a 
f a j adaptat iója az új , nagyobb felada-
tokhoz. Féját hasonló érzések egy «ma-
gyar Hellász», a f a j tökéletes formai ki-
fejeződésének ábrándjára inspirálják ; 
míg Csanádyval a székelységben lá t ta t -
ják a fá rad t Európa érintetlen erőtar-
talékát . 

Amit azonban e legendaépítő fa j -
kultusz mellett a legszívesebben látok, 
az bizonyos egészséges tradicionaliz-
mus, mely a mul tba mélyedő gyökerek-
nél táplálkozva igyekszik ú j rügyeket 
haj tani . Bányai Balassa-arcképe ta lán 
a legkerekebb alkotása a kötetnek ; s a 
többi lapokon is gyakran idéződnek 
fel a régi nevek. És a maiak? Termé-
szetesen még sűrűbben ; s ha helyen-
ként úgy talál juk, hogy a róluk alko-
to t t vélemények (pl. Kaffkáról s külö-
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