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és hiedelmeiből fölépülhessen a ma-
gyar Olympos, a délibábos ábránd 
és költői képzelet teremtménye. A 
„véreskezű" Gejza fejedelem és fia, 
Szent István — kit az Andrássy-út 
végén (csonkán) álló ezredévi emlék 
királyszobrai közt joggal ábrázolt a 
művész apostoli kereszttel és harcos 
karddal — alaposan elbánt a po-
gánysággal. Míg Szent István ide-
jében még halállal büntették a po-
gányhitűeket és Anonymus króniká-
jának utolsó sorai szerint Thonuz-
Abát és feleségét élve temették el, 
mert nem akart kereszténnyé lenni, 
addig Szent László törvénye már 
csak egy tinó bírságot fizettet azzal, 
ki „pogány módra kutak mellett ál-
dozik, vagy fák, források és kövek 
mellett mutat be áldozatot". Alig 
két emberöltő alatt nyoma vész min-
dennek, ami az ősi hitre emlékezte-
tett, csak az oklevelekbe menekül 
néhány idevágó szó: áldókút, egy fa 
és egykő (annyi mint szent fa, szent 
kút, valamint egyház is szent házat 
jelent). Megtartotta azonban a ke-
reszténység a legfőbb lény ősi nevét, 
az Isten szót s a rossz megszemélye-
sítőjének ördöng, ördög nevét is; 
ezek pogány nevek, de eredeti tar-
talmukat és jelentésüket ma már 
nem ismerjük, csupán azt, amivel a 
keresztény vallásos fölfogás megtöl-
tötte őket. 

A költészet, mely nem lehet el az 
ember fölött álló csoda nélkül, egy 
ideig beérte a keresztény hitvilág 
alakjaival. De jön a renaissance s 
vele fölébred a görög-római Olym-
pos s hol szerényen megvonul az 
angyalok mellett, hol osztozik velük, 
hol diadalmasan visszafoglalja el-
vesztett állásait. Zrinyi és Gyön-
gyösi elbeszélő költeményei tanulsá-
gosan mutatják ezt. A csupa-ész 
Voltaire száműzi ugyan mind a két-
féle csodásságot s IV. Henrikjét az 
Ész, a Bátorság, a Harc, a Félelem 
megszemélyesítéseivel veszi körül, 
de ezek a hideg, testetlen és hagyo-
mánytalan vázak nem állják meg a 
helyüket. A XVIII. században kezd 
ébredni a nemzeti mult érzéke s a 
német Klopstock, bár a Messiást is 
énekli, hazafias drámáiban és ódái-
ban előhívja az ó-germán és skandi-
náv Walhalla isteneit. A nyomában 
járó romanticizmus lelkesedve föl-
karolja a nemzeti mitológiát s leg-
alább a költészetben régi jogaikba 
iktatja a nemzeti isteneket. Nékünk 

nem maradt sem Olymposunk, sem 
Walhallánk s ezért költészet és tudo-
mány egyaránt rajta volt, hogy föl-
fedezze a mult emlékeiben, vagy ha 
nem lehet, megteremtse. Dugonics 
még beéri a Magyarok Istenével és 
regénye végén oltárt emel neki a 
Rákos mezején. A tudomány azon-
ban a keleti származás nyomán el-
jut a perzsa Ormuzd és Ahriman 
kettőségéhez és lépésről-lépésre, 
azaz föltevésről-föltevésre haladva 
végül elfogadja a Jó s a Rossz elvé-
nek magyar istenségét. Ezeknek 
már csak nevet kellett adni s ezt 
megtette Székely Sándor a Haddur-
ral, Vörösmarty pedig a Hadúr 
mellé fogadott Ármány nyal. Így 
megkapta a romantikus költészet a 
maga nemzeti, pogány istenét. A 
nép hagyománya és hite erről sem-
mit sem tud. Ez tisztára irodalmi 
mitológia s mint ilyen hagyomá-
nyossá is vált s igen jól megállta a 
helyét. A költői ihletnek van jussa 
építeni ott, hol a századok mostoha-
sága puszta teret hagyott maga 
után. Csak az az óhaj szakad ki lel-
künkből, bár volna a százesztendős 
Hadúrnak ma is annyi ereje, mint 
mikor két esztendős korában lesuj-
totta Alpár mezején a magyarságra 
támadó Ármányt. 

Tolnai Vilmos. 

A magyar úttörő mesterek kiállí-
tása a Műcsarnokban. Husvét va-
sárnapján nyitotta meg a Képzőmű-
vészeti Társulat ezévi tavaszi tárla-
tát a Műcsarnokban. Az utóbbi esz-
tendők hagyományaihoz híven újból 
együtt találjuk itt a régit az újjal: 
Karlovszky Bertalan, Knopp Imre 
gyüjteményes kiállítása után most 
az úttörő magyar mesterek emléké-
nek és magántulajdonból kiállított 
műveinek szenteli a társulat az első 
termet. A kegyelet érzése vezeti eb-
ben a társulatot, amely megalaku-
lása után az itt szereplő mesterek 
műveiből rendezte első kiállítását. 

A többi terem a máé: a legutolsó 
esztendők művészi termését mutatja 
be, de csak töredékben. A mai ma-
gyar művészet egységes és teljes ké-
nét a Műcsarnok termeiben hiába 
keressük. Művészi életünkben a ver-
sengés, csoportokra szakadás és el-
különülés tán soha nem volt nagyobb 
arányú, mint éppen ma, amikor az 
erők közös és hatalmas arányú fel-
vonulására volna szükség, hogy a 
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Műcsarnok idényről-idényre meg-
újuló tárlatai egybegyüjtsék s a vi-
lág elé tárják mindazt, ami a ma-
gyar művészetben új értéket — ha 
nem is mindig nagyot és maradan-
dót — jelent. Hogy a legújabb mű-
vészi irányok ki nem érlelt, kereső 
és bizonytalan kísérletei nem nyer-
nek otthont a Műcsarnok termeiben, 
ezt nem róhatjuk fel neki. Ellen-
kezőleg. A Képzőművészeti Társulat 
van arra hivatva, hogy a magyar 
művészet nagy hagyományait őrizze, 
e hagyományok szellemében fogadja 
be az újat, nevelje és irányítsa a kö-
zönség ízlését. Ezért tartjuk szeren-
csésnek az idei retrospektív kiállí-
tást, melyen a XIX. század művé-
szetének nem egy maradandó érté-
két szemlélhetjük. De nem hagyhat-
tuk szó nélkül egyes művészcsopor-
tok távolmaradását, amelyek közül 
a Benczúr-Társaság — tán hogy az 
elszakadás annál szembeötlőbb le-
gyen — egyidejűleg rendezett külön 
kiállítást a Nemzeti Szalon termei-
ben. 

A tárlat egész anyagának ismer-
tetése nem lehet e helyen felada-
tunk; elvégezte ezt már a maga ide-
jében az aktualitások iránt sokkal 
érzékenyebb napisajtó. Az alábbi 
sorokban inkább arról emlékezünk, 
ami ott elmaradt: az úttörő meste-
rek kiállításának szentelünk néhány 
megjegyzést. 

Az első teremben együtt találjuk 
a XIX. század magyar mestereit 
Barabástól Szinyeiig. Mintha nem is 
tárlaton, de múzeumban járnánk: a 
magyar művészet Pantheonában. A 
magántulajdonból kiállított alkotá-
sok nagy vonásokban egy század ha-
talmas művészi fejlődését tárják 
elénk, melyben a magyar teremtő 
géniusz megjárta a keresés, kibon-
takozás és önmagáraeszmélés útját 
s oly magasságokba jutott, ahonnan 
új, maradandó és speciálisan ma-
gyar értékeket adott a művészetnek. 

A biedermeiert Barabás Miklós, 
Borsos József és Marastoni József 
néhány alkotása képviseli. Különö-
sen figyelemreméltó a korszak nagy 
mesterének, Borsos Józsefnek „Tö-
rök nő"-je finoman megtört s egybe-
hangolt tompa színeivel s Barabás 
Miklósnak 1841-ből való „Bieder-
meier női arckép"-e, amelyen a mes-
ter a palettájára később annyira jel-
lemző, élénk, egybe nem hangolt, 
tarka színfelfogás mellett, aminőt a 

„Galambposta", vagy a Szépművé-
szeti Múzeum „Nemzetőr"-e képvi-
selnek, mint finom érzékű kolorista 
mutatkozik be. Az egyszínű, sötét-
szürke háttérből kibontakozó sötét-
bordó széktámla, a ruhának meleg, 
mély feketéje s az ujj finoman meg-
tört szürkésfehér selymének megfes-
tése szinte a legjobb németalföldi 
mesterekre emlékeztetnek. 

A nemzeti művészet kibontakozá-
sának érdekes állomását jelzik 
Bőhm Pál „Cigánycsalád"-ja és 
Grimm Rudolf „Rákóczi Rodostó-
ban" című képe. Szinte mesterkélt 
modorosság a magyaros tárgyvá-
lasztásban: amott keresett népies-
ség, itt történelmi romantika, csupa 
külsőség, az érzés frissesége és 
mélysége, a meglátás eredetisége, a 
forma- és színfelfogás sajátosan 
magyar jellege nélkül. Önkéntelenül 
irodalmi párhuzamra gondolunk, a 
népieskedőkre s a Garay-féle hősi 
eposzok korára. Csakhogy az iroda-
lom egy-két évtizeddel megelőzte ez 
alkotásokat. 

Brodszky Sándor, Keleti Gusztáv, 
Ligeti Antal műteremvilágításban 
festett s a mai szemnek olaj nyomat-
ként ható tájképei hasonlókép keve-
set nyujtanak a sajátos magyar lé-
lek érzés- és hangulatvilágából. An-
nál nagyobb kincse a tárlatnak a 
magyar föld festő-poétájának, Mé-
szöly Gézának két nagy balatoni 
tájképe. Idegenben készült mind a 
kettő, a mester párisi műtermében, 
s nem a szabad természet közvetlen 
ihletéséből. De magával vitte az 
emlékképet, a megfigyelt táj hangu-
lati egységét s a maga lelkének mé-
lyen gyökerező magyar érzését. Cso-
dálatos finomsággal adja a Balaton 
vizének és levegőjének enyhe, szür-
kés gyöngyháztónusait; a fák és 
ligetek mint egységben látott, el-
mosódó tömegek illeszkednek bele a 
végtelen perspektívát nyitó táj-
képbe, melynek mélységes csöndjét 
és nyugalmát a staffage-alakok sem 
zavarják. A végtelen természet egy-
egy darabja Mészöly mindenik képe; 
nem, ennél több: a magyar tájnak 
oly meglátása ós oly maradandó ér-
tékű ábrázolása, mint aminőt a fes-
tőművészet egyetemes történetében 
Hollandia tengerpartjáról adtak 
Adalbert Cuyp, Jan van Goyen, a 
XVII. század nagy mesterei. 

Másik, idegenbe szakadt nagy táj-
képfestőnket, a barbizoni erdők 
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borongó lelkű mesterét, Paál 
Lászlót, két tájképe képviseli. A dr. 
Majovszky Pál tulajdonából kiállí-
tott „Erdő széle boruláskor" című 
kép igen jellemző darabja Paál mű-
vészetének. Példája annak, mint le-
hetnek szín- és tónusértékek a 
tájképben is mély és igaz lelki tar-
talom hordozói. A széles ecsetkeze-
léssel megfestett fák hatalmas lomb-
koronájának mély zöldjében, a sú-
lyos, vésztjósoló felhők sötétszürke, 
gomolygó tömegének s a felhasadó 
égalj a kivillanó világításának éles 
ellentétében mintha nemcsak az ég-
nek, de a mester lelkének viharait 
és közelgő elborulását is éreznők.És 
ez a nagy mester jellemvonása, aki 
a vérével fest s alkotásaiban egész 
egyéniségét, lelkének mélyből fa-
kadó megnyilatkozását adja. — De 
még egy szempontból érdekes Paál 
László képe. Tanulságosan szemlél-
teti, mint a Szépművészeti Múzeum 
Paál-termének annyi más darabja, 
hogy a mester, bármennyire bele-
vitte érzésvilágát s lelkének egyéni, 
borongó hangulatát képeibe, a táj-
kép kompozíciójában mennyire bar-
bizoni maradt s mennyire döntő té-
nyező volt fejlődésében Rousseau és 
Dupré művészete. 

A tájképfestők sorát Szinyei 
Merse Pál zárja le a „Majális" egyik 
színvázlatával. Egy új világba lé-
pünk e kép előtt. Szinyei Majálisa 
nem csupán a pleinair festésnek az 
európai művészetben is úttörő és 
befejezett remeke, de ennél több: 
egyetlen finom és meleg színakkord, 
melyből érzés és hangulat, a ma-
gyar lélek derűje és vidám jókedve 
csap felénk. Nem pusztán levegő-, 
fény- és színproblémák mesteri 
megoldása, de érzéstartalom, mely a 
színek tüzében találja meg a meg-
nyilatkozás útját. 

Talán kevesen tudják, hogy e kép, 
melyen ott él a napsugár játéka a 
fű zöldjén s melyen a lombvetette 
árnyékban érezni véljük a déli nap 
nyomasztó melegét, műteremben ké-
szült s hosszas problémakeresés, a 
vázlatoknak egész sora előzte meg. 
Az ismerős vázlatokból kettőt a 
Szépművészeti Múzeum őriz, egy 
harmadikat, özv. Rosenberg Gyu-
láné tulajdonából, a tárlaton szem-
lélhetünk. A Szépművészeti Mú-
zeum I. színvázlata szinte egészen 
kiesik az előtanulmányok sorából: 
még alig sejteti, minő igéretek 

szunnyadnak a mester lelkében. An-
nál érdekesebben egészítik ki egy-
mást a II. színvázlat és tárlatunk 
képe. Amott a színprobléma teljes 
megoldását kapjuk a színek mélysé-
gének és tüzének utolérhetetlen 
erejű felfokozásában és egymásra-
utalt megkötöttségében, emitt a 
tömegelosztás és kompozició nyer 
majdnem végleges alakot. S amint a 
keresett színakkordot sikerült meg-
ütnie II. színvázlatán s a kompo-
zició megoldása foglalkoztatja: 
tompítja a színek tüzét, úgyannyira, 
hogy e harmadik vázlat, amelyen a 
szélesen felrakott színfoltokból im-
már alakok bontakoznak ki, színben 
bágyadtabb és erőtlenebb. Elegáns, 
széles ecsetkezeléssel megfestett „Ro-
kokó"-ja igen fínom, színértékek-
ben gazdag és pompázó, friss al-
kotás. 

Amint így végigpillanthattunk egy 
futó tekintettel a mult század ma-
gyar tájképfestészetén: a történelmi 
festészet, a formák és kompozició 
nagy mestereit is méltóan képviseli 
egynéhány alkotás. Itt találjuk 
Ernst Lajos gyüjteményéből Szé-
kely Bertalannak V. László nevelte-
tését ábrázoló sötét, de csodálatosan 
mély és meleg tónusú képét és 
Zrinyi kirohanásainak egy vázlatát. 
Zichy Mihály egy nagyméretű szí-
nes rajza, Lotz Károly „Bacchus 
diadalútja" c. kompoziciója a na-
gyobb vásznak közül valók. Amazon 
a mester képzeletének gazdagságát 
ós biztos rajztudását szemlélhetjük, 
ezen az olvadó barnás színek meleg 
tónusából enyhén kivilágító, fojtott 
tüzű színfoltok pompája gyönyör-
ködtet. A történelmi festészet gaz-
dag külsőségekkel, nagyhangú ál-
páthosszal, mesterkélt világítási 
effektusokkal dolgozó iskoláját Ma-
darász Viktor „Zách Felicián"-ja 
képviseli. A mester Dózsa György-
portréja viszont, a palaszürke, ól-
mos égből kirajzolódó hatalmas fél-
alak, egyszerűbb eszközökkel monu-
mentális hatású. E komor és súlyos 
erő közelében mint az ifjúság de-
rűs, virágos tavasza hat Liczen-
Mayer Sándor „Tavasz" c. képe, 
amelynek egy ceruzavázlatát Wolf-
ner Gyula gyűjteménye őrzi. 

Az olasz cinquecento nagy alkotá-
sainak másolásán nevelődött Hahn 
Antal „Lédá"-ja híven tükrözi kom-
pozicióban, szín- és formafelfogás-
ban egyaránt a nagy minták hatá-
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sát. Pár évvel idősebb kortársának, 
Orlai Petrics Somának Miltonja 
1862-ből felépítésének világosságá-
val, hangulatának nyugodt egysé-
gével s a mozdulatok kifejező erejé-
vel a Munkácsyé mellett is figyel-
met érdemlő alkotás. 

Sokan állnak meg nagy csodálko-
zással Benczúr Gyulának müncheni 
éveiből való „Du Barry grófnő és 
XV. Lajos" című képe előtt (1874.). 
Nos, ez a kép egyike a mester amaz 
alkotásainak, amelyek kétségessé 
tehetnék az egyoldalúan túlzó és 
kissé tán elfogult hazai kritika ma-
gasztalásait. Drága kosztűmöknek, 
selyemnek, bíbornak gazdagon pom-
pázó, bravúros megfestése e kép, 
amely a külsőségeknek minden 
pompája ellenére is hidegen hagy. 
Annál jobban megragad a művészi 
ösztön intuitiv ereje, a meglátás 
eredetisége, a hangulat mélysége, a 
színfelfogás és ecsetkezelés sajáto-
san egyéni megnyilatkozása Mun-
kácsy Mihály kiállított képein. „Mo-
zart halálá"-nak Kaszab Aladár tu-
lajdonában levő változata került ki-
állításra. Befejezett kompozició, sö-
tét, meleg színek, finom tónusegy-
ség, melyből enyhén világít ki az 
ülő főalak széktámlájához támasz-
tott párna fehér színfoltja. És ez az 
alak Munkácsy jellemző erejének 
egyik remeke. Lehanyatló balja 
nem bírja már a hangjegyfüzetet, 
taktust vezénylő jobb kezét fárad-
tan emeli — minő finom és kifejező 
e kéz! — de arcán és tekintetében 
ott él még a művész egész lelke: ih-
letett pillanatok mélységes hangu-
lata. S a lélekmeglátásnak és em-
berábrázolásnak ez az ereje jelenti 
Munkácsy művészetének nagyságát. 

Az újabb kritika különös szere-
tettel fordul a mester tájképei felé, 
sőt hajlandó a nagy kompoziciók 
rovására ezekben látni Munkácsy 
művészetének igaz értékeit. Nem 
osztjuk e felfogást a maga feltétlen-
ségében, amely a mának a súlyo-
sabb kompozició-problémáktól ide-
genkedő, delikát hatásokat kereső, 
könnyedebb lelkivilágából nőtt ki. 
De meg kell állnunk egy pillanatra 
a mester két tájképe előtt. Mind-
kettő Courbet hatását mutatja. A 
dr. Majovszky Pál tulajdonából ki-
állított „Erdőrészlet" különösen 
hangulatos alkotása a mesternek: a 
széles ecsetkezeléssel megfestett 
lomb elmosódó zöldjébe odavetett 

kék színfoltokkal immár modern 
színproblémák megoldására tesz ér-
dekes és finom kisérletet. 

És végül vessünk még egy futó 
pillantást Deák Ébner Lajos „Szol-
noki vásár" c. képére, amelyen a vi-
lágos alapszínek gyöngéd és halk 
harmóniájában s a fínom szürkés 
levegőhatásokban igen érdekesen 
figyelhetjük meg, mint tör fel Bas-
tien-Lepage hatásán keresztül is a 
mester specifikus magyar érzés-
világa a motivum keresetlenségé-
ben, a meglátás világosságában s a 
kifejezésnek nemesen egyszerű esz-
közeiben. Deák Ébner képe a ma-
gyar népélet ábrázolásában ugyan-
azt jelenti nekünk, amit a táj képfes-
tésben a magyar föld nagy meste-
rének, Mészöly Gézának művészete. 

Méltó és nagy elismerés illeti a 
Képzőművészeti Társulatot, hogy e 
kiállítást megrendezte. Hadd esz-
méljünk. Hadd lássa a mának túl-
kultúrált, nemzetköziséget áhítozó-
nemzedéke, hogy igazi, nagy, mara-
dandó művészet csak a nemzeti lé-
lek legmélyebb gyökereiből nőhet ki,, 
s hogy éppen ez a művészet jelent-
het igaz értéket nemcsak egy nem-
zet kultúrájában, de a nemzetközi 
viszonylatban is. 

Kapossy János. 

Az újabb Rousseau-irodalomból. 
A genfi órás-családból származó, 
eléggé kalandos és viharos ifjúsá-
got átélt s aztán egyszerre az iroda-
lom ormaira felhágó, az olvasókö-
zönséget szinte egy csapással meg-
hódító Rousseau, XVIII-ik századi 
határtalan népszerűsége után, a 
XIX. század folyamán meglehetős 
mostoha megítélésben részesült, leg-
alább is nagy ellenfelével: Voltaire-
rel szemben erősen háttérbe szorult. 
Még szülőhazájában, Genfben is, 
ahol pedig állandóan ápolták az em-
lékezetét, 1878-ban, halálának száz-
éves fordulója alkalmából, tisztelői 
nem minden aggodalomtól menten 
merték ezt az évfordulót megünne-
pelni, s ünnepélyüknek az ellenér-
zésűek részéről való megzavarásától 
tartottak. 

Azonban a XX. század kezdetével 
a kutatók figyelme mindinkább fe-
léje kezd fordúlni, mind behatóbban 
vizsgálat alá veszik életének egyese 
mozzanatait, amelyekből szellemé-
nek fejlődését, alakulását, a láng-
észnek szinte eruptiv kitörését job-




