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egyet pedig Canino herceg rendelt
meg (London, Lansdowne-gyüjtemény). Ezeken kívül a mester halálakor hagyatékában a Vénusznak még
két replikája szerepelt, az egyiket
még nem fejezte be teljesen, a másikról Cicognara, mint szabad változatról emlékezik meg. Minden valószínűség szerint ez a példány az, melyet
később Széchenyi István megszerzett. Ugyancsak Canova műve gyanánt szokták emlegetni Károly Ambrus főherceg hercegprímásnak az
esztergomi bazilikában lévő síremlékét, melyet azonban hiteles adatok
bizonysága szerint nem maga a mester hanem egyik tanítványa, a mantuai Pisani készített 1826-ban, Rudnay Sándor primás megbízása alapján. A szarkofágtető fölnyitásának
motivumát pyramisalakú háttérrel
kapcsolatban már Pigalle is alkalmazta, de az ő strassburgi síremlékének túltömött szónoki páthosza Pisani alkotásán vontatott, kissé érzelmes józansággá higgadt. Ez a romantikus szentimentalizmusra való
hajlandóság általános kísérő jelensége a klasszicizmus művészi törekvéseinek. Nyomát nemcsak Canova
és Thorwaldsen szobrászatában, hanem a kor építészeti terveiben is fölismerjük. Ugyanaz a Schinkel, akit
berlini alkotásain az antik oszloprendek szigorú formarendszere, kimért, józan, nemes egyszerűsége ihletett meg, vázlataiban nem egyszer
romantikus
tájképi
környezetbe
ágyazott gótikus templomterveket
vetett papirra. S nem tekinthető véletlennek, hogy ugyanez a kor az,
amikor a fegyelmezetlen, szabad természet varázvsa a kertművészetet is
hatalmába ejti.
Hekler Antal.
A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei. Csak a mult évben könyvelhette el a Szépművészeti Múzeum
Boross Jenőnek New-Yorkból küldött fejedelmi ajándékát, mely oly
értékeket foglal magában, mint Carreno Compostellai Szt. Jakabja és a
Van Dyck köréből származó, hatalmas Férfiarckép, s máris a régi képtárnak újabb, jelentős gyarapodásáról adhatunk számot. A magyarságnak egyik nagylelkű barátja, Mr.
A. L. Nicholson, anélkül, hogy hazánkat közvetlenül ismerné, csupán
őszinte együttérzésének nemes tanújeleként, Londonból ajándékul küldött két kiváló műbecsű festményt:

az idősebb Francisco Herrerának
Szt. Józsefet a kis Jézussal ábrázoló
képét és Andrea Vaccaro Szt. Ceciliáját.
Az előbbi révén ritka szerencsés kiegészítéshez jutott múzeumunk méltó
büszkesége, a spanyol osztály, mely
idáig nagyon is érezhetően nélkülözte a sevillai iskola e nagyjelentőségű mesterének, a X V I I . századi naturalizmus és clair-obscur-festészetnek Ruelas mellett úttörő művészetét. Herrera (1576—1656) korban évtizedekkel megelőzi Sevilla többi
nagy szülöttét, Velasquezt, Murillot
és Valdes Lealt s így könnyen érthető felfogásának nagyvonalúsága, s
a természet szemléletének elfogulatlansága alatt titkon húzódó italianista hagyomány. Képünkön is, mely
teljes mesterjelzést és 1643-as évszámot visel, tehát Herrera utolsó korszakából származik, fel-feltünnek
Velence szellemének, pazar pompájának messzehullott csillámai. A művész főtörekvése, ez szembeszökő, a
színek egymáshoz hangolására, fény
és árnyék ellentéteinek festői tompítására, a szín könnyed, illatos, hajlékony kezelésére irányul. A komoly
vallásosság, az elképzelés nagyszabású volta és nem fitogtatott biztossága pedig oly tulajdonságok, melyek itt Herrerát már a spanyol
klasszikusok magaslatán mutatják.
A szemlélőt elsősorban nem formai
eszközökkel akarja megnyerni, sőt,
amint ez képünkön jól megfigyelhető, ha kolorisztikus ihlete úgy kívánja, nem egy helyen vétségre is
kész a belső, szerkezeti valószerűség
ellen. Amint Szt. József csaknem teljesen jobb profilban egy földemelkedésen helyet foglal, óaranyos, okkersárga köpenye vállairól lesiklik s
lent gazdag gyűrődésekben, festői
puhaságú redőkben torlódik össze.
Bő alkalom nyílik a megadott színtéma kifejtésére s a művész ezt csodálatraméltóan csakugyan meg is oldotta, de a redőzet hullámverése alatt
egyidőre eltűnik az ülő alak formai
világossága. A kis Jézus helyzete is,
amint kitárt karokkal feltekintve,
nevelőapja térdén ül, szintén nem
sokkal meggyőzőbb s inkább lebegéshez hasonlít. Tehát nem a szerkezet, hanem a színezés teszi a kép vezérmotívumát. A környezet tompított
zöldjéből nagy világítóerővel teljesen kicsendülő színháromság: a mar
említett okkersárga, valamint Szt.
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József ruhájának hűvösebb szürkéskékje s a gyermeken halványlilába
hajló kárminnak merész egymásmellé helyezése s azoknak az egymásba szüremlő fény és árnyék segítségével egységbe olvadása, — kifejlett kolorisztikus érzék bizonysága s ebben rejlik a kompozició varázsa. Ugyancsak az érett művész
odaadására vall a lelki tartalom bensőséges melege, az a költői báj ós
gyengéd szeretet, mellyel csak spanyol festő tudta a gyermek Jézust
megjeleníteni s amely itt oly élénken emlékeztet Murillónak három
évtized múlva, késői korszakában
követett modorára, szinte rokokóérzelmességére (kivált a Pedroso-féle
Szent családra; London, Nat. Gall.).
Azonban Herrera kópén a jövőbelátás borongós hangulata, mely főleg
József arcán tükröződik, a festő részéről még nem a hosszú begyakorlás eredménye, terméketlen ismétlések kényelmes eszköze, hanem hatalmas, egyéni temperamentum kiforrásának, megnyugvásának jele.
Ugyancsak Murillo kedvenc szokása
lett az is, hogy a kis Jézus kezébe játékszerül az eljövendő szenvedések
jelképeit adja, mint pl. a Szépművészeti Múzeumban lévő Ács-család
című festményén. Herreránál a jövőre mutató töviskoronához járulnak a nevelőatya kezében a fehér virágok, melyek vissza, a multra utalnak s a kivirágzott pálca csodáját,
Szt. József választatását hirdetik.
Képünk így nemcsak színbelileg, hanem tartalmilag is távoleső elemek
mesteri összefoglalása. Az érzelmi
tartalom a két alakon túl kiterjeszkedik a baloldali pompás tájképrészletre, mely hatásosan kíséri az egésznek fátyolozott melankóliáját. Tekintve ezt az érett, mindenben befejezettséget, annál meglepőbb jelenség, hogy a Herrera utolsó jelzett
művének ismert kép, a madridi Lázaro-gyüjteménynek 1648-ból keltezett Szt. Józsefe a gyermek Jézussal,
mely formailag nagyjából összevág
a Nicholson-féle képpel, felfogásban
sokkal kevesebb elmélyedést mutat,
s már-már modorosságba sülyed.
A másik ajándék darab, Andrea
Vaccaro (1589-1670) félalakban festett zenélő Szt. Ceciliája, szintén tanulságos kiegészítést hozott a régi
képtár anyagához. Ugyanis ettől a
napolyi festőtől, ki a maga korában
egyike volt a legbecsültebbeknek,
Napkelet

már az Esterházy-képtárból múzeumunkba került egy nagyobb kompozíció, mely az alélt Szt. Sebestyent
ábrázolja, amint nyilakverte sebeit
két nő ápolja. Míg ez az utóbbi kép
színeinek komor hangulatával, az inkarnátban szürke tónusok mellett
bőven alkalmazott vörös árnyalatokkal s főleg erősebb fény- és árnyékellentéteivel teljesen Vaccaro ama
korai időszakára vall, mikor a nagy
naturalistának, Caravaggionak még
feltétlen követője volt. Az új képen,
mely szintén a jóismert mesterjegyet viseli, már más tényező is szóhoz jut s ez Guido Reni befolyása.
Bár a színek még általában súlyosak és merevek s az egész benyomás
az alak hatalmas plaszticitását uralja, Reni lágyabb lélekalkatú művészete félreismerhetlenül visszhangra
lei az átszellemültség fokozott kifejezésében, az arc ós kezek előkelő, kissé
hűvös rajzában, az egésznek nőiesebb, idealizált felfogásában.
Pigler Andor.
Erdélyi irodalmi dolgok. A Pásztortűznek, a Reményik Sándor és Walter Gyula szerkesztésében megjelenő
kolozsvári szépirodalmi hetilapnak
utolsó öt füzete fekszik előttünk (jan.
14-től febr. 11-ig). E folyóiratot már
régebben figyelemmel kísérjük s
megállapíthatjuk, hogy mind színvonalában, mind anyaga változatosságában fokozatosan fejlődik. Tanulmányokat közöl az irodalom, történelem s bölcselet köréből; a verseken
kívül minden számában legalább két
novellát hoz s Megjegyzések c. rovatában Erdélynek nemcsak irodalmi,
hanem egész kulturális életéről hű
képet igyekszik adni. A meginduló
műveltségi élet különösen folyóiratokban, felolvasások tartásában, a
színházi előadásokban s igen érdekes
és jelentős képzőművészeti kiállításokban nyilvánul meg. Az újabban
megjelent folyóiratok közül megemlítjük a marosvásárhelyi Kalauzt,
Osvát Kálmánnak újra feltámasztott
lapját s a nagyváradi magyar és román nyelven írt Aurórát, amelynek
két magyar és két román szerkesztője van. A régiek közül kiemelkedik
gazdag tartalmával a kolozsvári
Hírnöknek Petőfi-száma. A felolvasások legtöbbjében programmon az
új magyar líra képviselői szerepelnek. (Ady, Babits.) A nagy magyar
Petőfi- és Madách-centenáriumok a
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