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emlékeznünk Németh Antal dr. ren-
dező művészi munkájáról; korhű, 
mozgatható hajóvá varázsolta a szín-
padot, mely a stílusos dekorációk 
miliőjében valósággal az óceán köze-
pére bűvölte a közönséget. Tizenegy 
képben láttuk ezt a hajót és mégis 
mindig másnak ! 

A színház egy ünnepi operai vagy 

nemzeti színházbeli előadás képét mu-
tatta. A szerzőn kívül ott volt a kir. 
hercegi család és a magyar arisztokrá-
cia sok tagja, élén Klebelsberg kultusz-
miniszterrel, kik sokat és igaz szívből 
tapsoltak az új magyar színpadi szer-
zőnek. — Szeged pedig egy sokáig 
emlékezetes, valódi théâtre parée-n 
vehetett részt. Gál János. 

Képzőművészeti szemle 
A szezon végén két értékes és össze-

állításában szokatlan kiállítás került 
a közönség elé. Az egyiket a Művé-
szeti Múzeumok Barátainak Egye-
sülete rendezte Erdély műkincseiből, 
a másik a Római Magyar Aka-
démia művésztagjainak bemutatko-
zása volt. 

Az erdélyi kiállítás, mely az Ipar-
művészeti Múzeum földszinti nagy-
termében nyílt meg, emlékeztet a mult-
évi szép egyházművészeti kiállításra, 
bár szűkebb keretei miatt nem lehe-
tett oly gazdag, mint megelőzője. 
A gyüjtemény java az ötvösmunkák 
pompás sorozata. Az erdélyi ötvös-
ség világhírű s ha nem is erdélyi 
munka valamennyi, amit külföldön 
annak tartanak, — a külföldi tudo-
mányos irodalom egyéb magyar tár-
gyakat is gyakran és indokolatlanul 
Erdély számlájára ír — méltán érde-
mel nagy figyelmet. Sajnos, a kiállí-
tás nem sokat árul el ennek a helyi 
művészetnek eredetéről. A XV. szá-
zad első felének emlékei közt egy 
esztergomi ereklyetartó-láda szerepel, 
mely nézetünk szerint felépítésével, 
profiljaival jellegzetesen elárulja jó-
val későbbi származását, azonkívül 
hogy erdélyi voltát semmi sem bizo-
nyítja. Hasonlóan kétséges az egyik 
legragyogóbb magyar ötvösmunkának, 
Súky Benedek Esztergomban őrzött 
kelyhének erdélyi származása. Erről 
a grandiózus kehelyről csak annyit 
tudni, hogy megrendelője erdélyi ne-
mesember volt, de változatos techni-

kája és tökéletes kivitele udvari öt-
vösre vagy legalább is az ország szék-
helyének legjobb műhelyére vall. 
A Súky-kehely kétséges erdélyi voltá-
val támasztja alá a kiállítás a Nem-
zeti Múzeum ereklyetartó szelencéjé-
nek és úgynevezett Nyári Pál kely-
hének, azonkívül az esztergomi kincs-
tár csüngő ereklyetartójának erdélyi 
származását. Egyikről sem bizonyos, 
hogy erdélyi munka. Kettőnek szár-
mazása ismeretlen, Nyári Pál kelyhét 
pedig a felsőmagyarországi Szucsány 
temploma őrizte. 

A XVI. század második fele előtt 
nem sikerül regionális műhelyekre 
bontani az ország ötvösségét. Ké-
sőbb, mikor az úgynevezett erdélyi 
zománc megjelenik s mikor az ország 
szívében a török dúlás következtében 
elárvulnak a műhelyek, Erdély át-
veszi a vezetést és rendkívül karak-
terisztikus, helyi zamatú műveket 
termel. A kiállításon az erdélyi-zo-
máncos tárgyakat szép sorozat kép-
viseli, ennek a műfajnak szinte iskola-
példája a Chorin Ferenc birtokában 
levő, XVII . századi aranyozott ezüst-
fedeles serleg. 

Ebben az időben az emlékek erede-
tét a reájuk vert bélyegek és hitele-
sítő-jegyek már pontosan meghatá-
rozzák. Sőt mi több, művészegyéni-
ségek jelennek meg a porondon, akik-
nek nemcsak jellegzetes előadási módja 
válik el a többiekétől, hanem neve is 
ismeretes. Közöttük a legmarkánsabb 
profil Hann Sebestyén nagyszebeni 
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ötvösé, aki a XVII . század végén 
működött. A kiállításon egy szek-
rényre való pompás serlege és asztal-
dísze szerepel. Hann Sebestyén jel-
legzetesen barokk művész, aki szen-
vedélyes előadásmódjával, buján zsú-
folt formáival, műveinek rendkívül 
gondos technikai kivitelével tűnik ki. 
Alkotásait külföldön is szívesen vásá-
rolják, ha nagyritkán egy-egy piacra 
kerül. 

Az ötvösmunkák őrzői között a 
párizsi Cluny-múzeum is képviseltette 
magát négy darabbal, legjelentéke-
nyebb közöttük a hólyagos serleg. 
Fényes és változatos az ékszergyüjte-
mény, amely az erdélyi főúri családok 
féltett kincseiből, násfákból, mell-
boglárokból, forgókból és kalpag-
díszekből, gyűrűkből és karperecek-
ből válogatott darabokat mutat be. 

A textiliák gyüjteménye főkép a 
XVII . és XVI I I . század emlékeit 
gyüjtötte egybe. E csoport műfaj és 
technikák szempontjából egyaránt 
sokoldalú. A bútorok között Bethlen 
Kata 1695-ből való faragott és festett 
virágos díszű kelengyeládája legjob-
ban mutatja Erdély késői bútorműves-
ségének dekoratív törekvéseit. 

A terem falait templomok, várak, 
kastélyok és freskók fényképei díszí-
tik, melyek tanulságosan és harmo-
nikusan egészítik ki az ingó mű-
tárgyak kollekcióját. 

* 

A Római Magyar Akadémia (R. Ac-
cademia d'Ungheria) művésztagjainak 
alkotásai a Nemzeti Szalonban kerül-
tek bemutatásra. A három éve új 
palotába költözött és kibővült intéz-
mény első ízben lépett a magyar közön-
ség elé a falai között dolgozó építé-
szek, szobrászok és festők munkás-
ságával. Ezen a seregszemlén kellett 
eldőlnie annak, hogy az Itáliába ki-
tolt magyar bástyafok művészcso-
portja tud-e felmutatni jelentős ered-
ményeket és igazolja-e azt az áldozat-

készséget, amely az intézményt fenn-
tartja. 

A kiállítás azt bizonyítja, hogy a 
művészkolónia fényesen megfelelt a 
hozzáfűzött reményeknek. Gerevich 
Tibor professzor, az intézet kurátora 
éles és biztos szemmel válogatta ki 
az új magyar művészet legjelentéke-
nyebb képviselőit. Az olcsó párt-
szempontokon, mellékkörülményeken 
felülemelkedő s csak a tehetséget 
szem előtt tartó kiválogatás három év 
mulva meghozta eredményét. Az Aka-
démia kiállításán a fiatalok legjobbjai 
szerepelnek, oly művészek, akik nél-
kül az építészetünkről, szobrászatunk-
ról és festészetünkről alkotott kép 
nem lehetne teljes. 

Rendkívül érdekesek azok a foko-
zatok, melyek a művészeknek Rómá-
val, illetve Itáliával való kapcsolatuk 
erősségéből alakulnak ki. Kiki tem-
peramentuma, fogékonysága és szem-
léleti módja szerint foglal e téren 
állást. Szőnyi István iránytűje pél-
dául nem hajlik el erősen az örök 
város mágnesének hatására. Meg-
marad kedvelt témáinál, darabos és 
rendkívül beszédes formanyelvénél, 
de abban, hogy képeinek tartalmi 
jelentése fokozódik s új kompozíciós 
problémákat keres, mégis meglátszik 
a nagy olasz mesterek tanulmányo-
zása. Aba-Novák Vilmos és Molnár 
C. Pál — e két polárisan ellentétes 
művész — egyformán erősen reagál 
az új élményekre. Aba-Novákot a 
téma ragadta magával, a regényes és 
fantasztikus olasz tájak, nyüzsgő ki-
kötők és zsivajgó osztériák vizuális 
élménye. Nem az olasz művészetet, 
hanem a népi életet látta meg, elő-
adásmódja szélesebbé és frissé vált, 
a téma új nyelvet teremtett s ezen a 
nyelven beszélnek már legújabb, Nagy-
bányán készült képei is. Molnár C. Pál 
a legújabb olasz művészet erős hatása 
alatt jutott el dekoratív hangulatú, 
hatásos portréihez, míg vallásos képei-
nek hangulata még jobban elmélyült. 
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Nem annyira Róma, mint a falai kö-
zött őrzött nagyszámú görög eredeti 
szobormű ragadta meg Pátzay Pál 
figyelmét. Pátzaynak a tiszta szobrá-
szati problémák iránti rendkívüli fo-
gékonyságát a klasszikus remekek 
még jobban megélesítették. 

Lehetetlenség e rövid beszámoló 
kapcsán mindazokról megemlékezni, 
akik a kiállításon értékes művekkel 
szerepelnek. Egyenkinti gyüjtemé-
nyes bemutatkozásuk amúgy sem 
maradhat el s abból az alkalomból 
munkáikra majd visszatérünk. Patkó 
Károly, ki az olaj festésről a temperára 
tért át, az olasz tájak megkapó kola-
ritját jól érezteti tájképeiben. Med-

veczky klasszikus hidegségű, kitűnő 
stílusérzékről tanuskodó kompozíciói-
val, Kontuly Béla friss falképtervei-
vel szerepelt. Dex Ferenc Önarcképe 
az olasz quattrocentisták legszelídeb-
bikének, Fra Angelicónak szellemé-
ben fogant. A szobrok közül kiemel-
kedtek Vitt Tibor, Mikus Sándor, 
Jálics Ernő, Kuzmik Livia és Erdey 
Dezső művei. Az építészek közül 
Árkay Bertalan monumentális és egy-
szerű templomok terveivel tűnt fel, 
feleségének, Sztehlo Lilinek a Győr-
gyárvárosi templom számára készült 
üvegablakaival ugyancsak megérde-
melt nagy sikere volt. 

Genthon István. 

Zenei szemle. 
Péterfy Jenő zenekritikái. Irodalmi ritkaságok. Szerkeszti: Vajthó László. 

A Berzsenyi Dániel reálgimn. derék 
VIII . osztályú tanulói — Papp Viktor 
és az iskola «Dohnányi Ernő zene-
köre» anyagi támogatásával — ismét 
egy jeles és értékes kiadvánnyal gaz-
dagították lelkes tanáruktól, Vajthó 
Lászlótól szerkesztett «Irodalmi ritka-
ságok» sorozatát. Péterfy Jenő drama-
turgiai dolgozatai után magyarnyelvű 
zenekritikái is nyilvánosságra kerül-
tek. A kis gyüjtemény Péterfy zene-
kritikusi munkásságából tíz évet tár 
elénk: 1879—1889. esztendők leg-
jelentősebb budapesti zenei esemé-
nyeit. 

A X IX . század végének egy kis 
vázlatos kultúrtörténete bontakozik 
ki ezekből a szellemes, széles látókörű 
kritikákból. Bámulatosan éles szemmel 
ismeri fel mindenben az igazi értéke-
ket egy olyan korban, ahol elkesere-
dett harcok folytak a legellentétesebb 
zenei irányok között. Ir többek között 
olyan művészekről, mint Bülow, Rich-
ter, akik akkor még el nem döntött 
harcban állnak Wagner és Liszt művé-
szetéért, a «jövő» zenéjéért. Ott van 
köztük Hauslich Eduard, a Wagner-
ellenes párt félelmetes tollú vezére, 

Brahms, az új klasszicizmus még csak 
akkor feltűnő, de korántsem elismert 
új csillaga, a hazai események közül 
Erkel Ferenc, a magyar opera immár 
versenytársnélkülinek elismert nagy 
mestere s így tovább. Mindezekkel 
szemben Péterfy például szolgálhat 
arra, hogy milyennek kell lenni az esz-
ményi kritikusnak, aki felette áll az 
egyes pártoknak s egyedüli hivatását 
a közönség ízlésének nemesítésében és 
a felismert igazi értékek diadalra-
juttatásáért folytatott bátor küzde-
lemben látja. Péterfy rendelkezett 
eme küzdelem legfőbb eszközeivel: 
a ragyogó értelemmel, a művészi lel-
kesedés tüzével, európai műveltség-
gel és látókörrel, színes, szellemes 
tollal. 

De vegyük sorra azokat a kritiká-
kat, melyek még ma, egy félszázad 
után is tanulságosak és élvezetesek. 
Joachim József budapesti hangver-
senyeiről irottakban talán még leg-
erősebben érezzük kora ízlésének meg-
nyilvánulását, mely osztatlanul áll 
egy olyan előadóművész pártjára, 
aki nem a pillanatnyi elragadtatást, 
a materiális hatásokat keresi, hanem 
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