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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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nösen Vargháról), nem eléggé világosan 
körülirottak s még kevésbbé kiegyen-
súlyozottak, azt szintén a könyv szub-
jektív jellegének kell betudnunk. Hogy 
mégis mennyi világosan-látás és el-
fogulatlanság van e lapokon, azt leg-
jobban az bizonyítja, hogy abban a 
kötetben, mely a legfelötlőbb módon 
viseli magán Szabó Dezső eszmei és 
formai hatásának nyomait, az a nézet 
ju t kifejezésre, hogy e nagytehetségű 
Írónknak művészi szempontból jogo-
sult iróniája a gyűlölet hamis vágá-
nyára fu to t t . 

Mindent összevéve, a könyv bizonyos 
kielégítetlenség érzését hagy ja az ol-
vasóban. A gondolatok fejlésének sok 
ügyetlenségén kívül, a közlésnek hol 
lihegőn kusza, hol meg laposan semmit-
mondó módja is bántó. De lá tva egy-
részt a magyar determináltságnak azt 
az eleven tuda tá t , mely a mult meg-
becsülésére hajl ik ; másrészt a fejlődés 
végtelenségébe vetet t hitet , mely foly-
ton ú j formák felvételére ösztönöz : ön-
kéntelenül is azt kérdjük magunktól, 
nem ez a generáció hivatot t -e arra, 
hogy kibékítse az ellentétet, mely régi 
és modern irodalmunkat egymástól el-
választja. * 

Az Akadémiával szemben szkepszi-
semet nem igyekszem leplezni, de 
nagyra t a r tom benne azt a láthatatlan 
szellemi közösséget, mely Párizstól Szé-
kelyországig ér. S e szellem megismeré-
séhez igen alkalmas adalékul szolgál 
Ajtay Miklósnak, az akadémia meg-
testesítőjének (ezt szinte szószerint kell 
venni), egy ké t évvel ezelőtt megjelent 
kis könyve, melynek címe Esztétikai 
imperializmus (Paris, 1925). Fiatal élet-
akarat, ú j u tak keresésének dacos heve 
lüktet e kissé zsúfolt tanulmányban, 
melyet lényegében a bergsoni filozófia 
egy zsenge magyar ha j tásának lehetne 
nevezni, de amely ebben a formájában 
aligha fog helyet foglalni a szakiroda-
lom számba vet t munkái között. Sokan 
már a címét is esoterikusnak fogják 
tar tani , azért nem lesz felesleges leg-
alább a t émá já t jelölni meg a munká-
nak. 

Az esztétika Aj taynál nem a szép tu-
dománya, hanem a forma felvétele. 
A belső erőknek lá thatóvá válását 
vizsgálja, ahol mintegy potenciálisan 
meglevő ta r ta lmak öltenek szükség-
szerű alakot. Az organikus élet fejlő-
désmenete folyamatos esztétikai tevé-
kenység, melyben re j te t t törvények 
válnak testté. Ez az evolució megha-

l ad ja a fogalmi megismerés határa i t s 
csupán az intuició segítségével érthető 
meg. (A bergsoni származás nyilván-
való e tételekben ; de részben Crocera 
is emlékeztet, aki szerint a művészet 
aktual izálás: intuiciók anyagi kifeje-
zése.) 

Az imperializmusnak is sajátos értel-
mezést ad. Az ő használatában ez nem 
közönséges hatalmi törekvés, hanem 
szervező életakarat, az élet kiteljesedé-
sének biológiai feszítőereje, mely any-
nyiban hódító, hogy a haladás és fejlő-
dés r i tmusát közli az élettelen anyag-
gal. Az esztétikai imperializmusnak 
ezek u tán tehá t körülbelül ez a célja és 
jelentése v a n : az organikus élet s fő-
kép az emberi személyiség fejlődése 
intuitíve megismerhető alapot nyuj t 
egy oly tudomány számára, mely tuda-
tos í tha t ja azt az életfeladatot, mely-
nek egy-egy fa j a letéteményese az 
egyetemes emberi kul túra roppant fo-
lyamában . . . 

Tehát i t t is, bár igen messziről, a f a j 
problémája foglalkoztatja. Gondolko-
dásának ethnikai iránya, mely külö-
nösen a biológiára és lélektanra támasz-
kodik, kétségkívül rokonszenves. Ami 
kifogás alá eshetik benne, az legfeljebb 
az, hogy eszméi kifejtésén bizonyos is-
kolázatlanság érzik. Aj tay ugyan böl-
csészetdoktor, de azon a területen, me-
lyen most dolgozik, határozot tan auto-
didakta. Hozzátehetem, hogy mint 
ember is kissé fantaszta, sőt különc, aki 
azonban életének legapróbb vonatko-
zásában az egyéni gondolkozás lehető-
ségének követelményei szerint rendez-
kedik be. S mivel szerfölött szívós is, 
erőfeszítéseitől még sokat várhatunk. 

S hogy micsoda ideálok fűt ik, arra a 
könyv előszava vethet némi világot. 
Tudnunk kell, hogy a munka egy soro-
zat első számaként jelent meg s szer-
kesztője, Nagy Iván, ezt a közös pro-
grammot tűz te k i : Céljuk egy ú j és 
mégis ezeréves nemzeti közszellemet 
teremteni, a fiatalokét, kiket a világ-
háború hurcolt el az iskolapadokról s 
most nyugaton tanul ják meg, hogyan 
kell magyarnak lenni. «Ki akar juk 
tárni a magyar pusztaságot körülsán-
coló bástyák kapuit . Hadd fu j jon vé-
gig friss, magot hintő szellő a magyar 
ugaron». — Ez az Ady hangja. Akik 
azonban az ő szavával űzennek, azok 
már dolgos, hívő és szerény őrtálló ka-
tonái annak az ú j nyugatra-vándorlás-
nak, melynek húszegynéhány év előtt 
elportyázott felderítője még csak vigasz-
talan, sötét dalokat zengett. Tóth Béla. 
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