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Húsz éve van már annak, hogy a Műcsarnok téli 
kiállításán egy eladdig ismeretlen név egy sor holland 
tárgyú képpel jelent meg. Az egyiken egy öreg holland 
halász áll, háttal az ablaknak, nyugodalmasan. Arcát 
megviselték az évek. Pergamentszinü bőre odatapad ki
ugró pofacsontjához. Szeméből kialvó tűz pislákol fe
lénk. A téli száraz napfény, mely a kis ablakon sárgás
kék színekben átszürődik, orcája foltjain játszadozik, 
rárráhull piros blúzára, tompa-kék kendőjére és kopot
tas sapkájára, aztán átugrik a falakon végigrakott delfti 
porcellántányérokra, azoknak zöldesen kékes, lila erezetű 
zománcán felcsillógva. Az ablakon át odavöröslik a szom
széd ház piros téglateteje . . . Mindez megdöbbentő biz
tonsággal felfogott színlátásban, nagy, egységesen letett 
formákban, rendíthetetlen nyugalommal lerakott egy
ségben.

Azt mindenki megérezte, hogy itt egy uj és igazi 
művészegyéniség jelentkezett, egy olyan valaki, akinél 
a művészet nagy mozgató erő, akiben valamiből sok 
van. De miből? Az érzés kifejezésének ösztönszerü 
vulkánikus kitöréseivel vagy számitó felépítésekkel 
állunk-e szemben? Színlátásának erejét, formateremtő 
képzeletének mindent magával ragadó hevét belső 
szükségszerűségnek, avagy értelmi felösmeréseknek 
tulajdonithatjuk-e? Ki ő: egy exalté vagy egy mate
matikus?

i*
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E kérdésre művészünk további fejlődése adta meg 
a választ.

A nagy zsidó bölcs, Spinoza Baruch egy ethikát 
irt more geometrico, szigorú logikai rendben tézisről- 
tézisre haladva, melyeknek minden egyes láncszeme — 
mint Euklides geometriájában az axiómák — egybefo
nódnak, bizonyittatnak, szétválaszthatatlan egységgé ko- 
vácsoltatnak. Az értelem üli itt diadalát.

így építetté fel Perlmutter Izsák is művészetéj:, 
matematikai éleslátásban, pontról-pontra haladva, hogy 
aztán az életigazság színével burkolja be. Ki tudta vá
lasztani mindenha az egyéniségének kifejlesztéséhez föl
tétien szükséges elemeket, — mint Spinoza Descartot 
és a kabbalát — hogy aztán belőlük a maga lelkén á t
formált uj egységet megteremthesse, — a bölcs célsze
rűséggel alkotó ő, ahogy maga Írja művészi hitvallásá
ban.* Mint egykoron Courbet, ő is sok forrásból merí
tett, — nem szegénységből, hanem belső gazdagságból 
— de ereje éppen abban rejlik, hogy ahhoz fordult s a 
kellő időben, akire éppen akkor szüksége volt. Hozzá
vezette értelmi erejének imponáló biztonsága. S igy ju
tott el az egységig.

Hogy történt ez a lelki mivelet?

* Művészet, IV. 109.



I.

Hajlama a festészethez korán mutatkozott. A szülei 
házban művészi környezetre talált.

Fiatalon elhunyt atyja kiváló tehetséggel festege- 
tett, minden szoros iskolázottság híján, hivatásból, nem 
hivatásszerűen. Mialatt kedvtelenül, de elvégezte a kö
zépiskolákat, otthon magába szivta azt a hatást, melyet 
a dilettánskodó apa festészetének, a Louvreból lemásolt 
képeknek szemlélete lelkére gyakorolt; művészi útmuta
tások, rajzolásbeli készségének öntudatos fejlesztése hoz
zájárultak aztán ahhoz, hogy az érettségi után, mind 
határozottabb formát öltsön benne a vágy: művészi pá
lyára lépni. Nagyapja kezdettől fogva szeretettel támo
gatta és ő gondtalanul, egészen a maga fejlődésének 
élhetett.

Magyar-Mannheimer Gusztáv adta kezébe a szenet, 
aztán Karlovszky rajziskolájába került, majd 1891-ben 
Párisban a Julien-ban folytatta néhány hónapig rajz- 
kulturáját, csak néhány hónapig, mert mihamar felös- 
merte, hogy korán ment ki Parisba, az elemi ismereteit 
keveselte s felösmerte, hogy amig azokat nem sajátitotta 
el, mig nem mentek át a vérébe, a fejlődés útja el van 
előtte zárva.. Visszatért s Bihari Sándor oldala mellett 
idehaza szorgoskodott, hogy 1894-ben ujraPárisba men
jen, ahol rendszeres munkába fogta be magát, Lefebvre
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és Robert-Fleury mellett éveken át a legszigorúbb rajz
és festőtanulmányokat folytatva.

Ezekben az években formálódtak ki egyéniségének 
alapvető elemei. A kilencvenes évek Párisába a poziti
vizmus eszméi mind nagyobb erővel törtek be. A szel
lem és anyag halálos küzdelmében az anyag, súlyos csa
pásokat osztogatva, diadalkiáltásokat hallatott. Az aka
démikus megalkuvó művészetnek, mely a szépitgető ide
alisztikus formákat kétségbeesetten védelmezte, a fiatal 
naturalisztikus törekvések elől előbb-utóbb hátrálnia 
kellett. Az uj világnézet behatolt a művészetbe is. Ke
resték a valót, ä természetet és annak uj formáit. Szent 
áhitattal fordultak feléje, mint a természettudós, hogy 
kikutassák organizmusát, elemezzék összetételeit, felbon
colják elemeire és meglessék titkos megnyilatkozásaiban. 
A természet tudós papjai és jámbor hívei a köztisztelet 
középpontjába kerülnek. Pasteur, a tudós, Millet, a bar- 
bizoni természetfestő előtt meghódolt Páris. Mint ahogy 
Ruskin hirdette, — levetett saruval, szent áhitattal men
tek e rajongók a természet elé, követve a mestert, Bas- 
tien-Lepage-t, de most már a plein air hírre kapott fel
fedezőit is, élükön Manet-val, Degas-sal, de főleg Monet- 
val. A Julien-iskolában szinproblemákon s formaelem
zéseken, nem pedig kompoziciós szabályokon vitatkoztak 
többé. A modell formáit boncolgatták, szedték részle
teire s a tudósnak részletbe hatoló értelmével hirdették 
hangos szóval, amit Perlmutter még 1904-ben is ismé
telt: ,,A festészetben egyedül a rajz abszolút, minden 
egyéb relativ érzések kifejezése.“ Ez a rajz, ami abszo
lút, ez volt ideáljuk, egyelőre minden egyéb mellőzésé
vel. Párisi tartózkodása alatt meglátogatta egyszer Mun-
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kácsyt műtermében. A mester szívesen fogadta és arra 
kérte, mutasson be ő is műveiből valamit. Kis idő múlva 
fel is vitt hozzá néhány rajzot és Munkácsy igen biz
tatta, sőt meghívta magához tanítványnak. De Perl
mutter ettől megijedt. Ezidőben messze esett az ő ide
álja a Munkácsy művészetétől. Dehogy ment el többé 
hozzá. Nem egy utón jártak. Perlmutter a rajz részle
tező felfogására törekedett. Munkácsy a dolgok töme
géből indult ki,1 nem a részletek egymásmellé helye
zéséből, hanem a nagy masszák viszonylataiból. Perl
mutter az abszolút rajzból, melynél minden egyaránt 
fontos. Hogy ezt az igazságot a maga számára felös- 
merte, a végsőig fokozott energiával meg is hódította- 
Van egy színvázlata, ott készült a J ulien-iskolában, ame
lyet mestere a legnagyobb elösmeréssel mutatott fel osz
tálytársai előtt: egy alulról nézett álló modell, a legne
hezebb rövidülésből látva, abszolút biztonsággal felfogva, 
megértve és visszaadva. Szintanulmányaiban is ez a fel- 
sőbbséges értelem vezette. A kor színlátása nem volt 
többé kicsinyes, de misztikus sem. Meglátták a napfényt, 
a színeket teremtő, a színeket befolyásoló, átalakító nap
fényt ezer reflexeivel és szines árnyékaival. A napfényt, 
amely megtörik, fényt vált, fényt szór, tónust teremt, 
az atmoszferikus hatások változásai szerint. Szint meg
nézni, elemeiből összerakni, megérteni és megértetni: 
ez volt az' újonnan felösmert feladat. Nem az a szín, 
melyet az egy oldalról beáramló fény teremt, mint Mun- 
kácsynál, főleg Rembrandtnál, nem az a szin, mely lo
kális értékek gazdag változata, mint azt a kor számos 
koloristájánál látjuk, Delacroix-t sem véve ki, — nem 
az a szin érdekelte a kort s vele Perimuttert. Őt a szét-
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szórt világítás, az atmoszferikus hatások, a változó szin, 
a tónusokba omló szin érdekelte, maga a szin változása, 
a színek értéke, viszonylataik és átalakulásuk s ezek 
megfigyelése. Az ő pozitív lelke, melyben az értelem 
uralkodott, újból intellektuális élmények után vágyódott, 
mert tudta, hogy ezek hatnak érzelmeire s érezte, hogy 
csakis ezen az utón juthat igazi, becses művészi láto- 
mányokhoz. Még azt is felösmerte, hol juthat közelebb 
céljához? Azon a helyen, mely festői tanulmányokra 
szervezett, atmoszferikus hatásokban gazdag, ahol a 
művészi tradíciók még nem pusztultak ki: Hollandiában, 
így ment aztán felfegyverkezve — művészi kultúrától 
át- és áthatva — Párisból 1898-ban Larenbe, majd Vo- 
lendamba, hol kisebb megszakításokkal 1904-ig tartóz
kodott.

Itt élte át művészete első korszakát a hagyomá
nyoktól való megszabadulás keserves küzdelmei köze
peit. Lépésről-lépésre követhetjük felszabadulása folya
matát, ami annál nehezebben ment, mert az uj környe
zet — kiforrott, kész, kialakult hagyományaival — mint 
egy ember, sziklaszilárdan megállóit igazai mellett. De 
Perimuttert uralkodó tehetsége -— melyet hajlamai, szel
leme, egyéniségének struktúrája alakított ki — lassan 
kivezette környezete világszemléletéből, amely, ellen
tétben a maga pozitív világszemléletével, az élet egy
ségben való felfogásán, az anyag és szellem harmóniáján 
alapult. Ez egységben az érzés, a szellem, a lélek volt 
a hangadó. Az élet képét adta vissza a régi holland 
művészet is s a belőle kiindult francia, első helyen Mii. 
let, aki viszont hatott az e korbeli hollandokra, jelesen 
Israelsre, — az élet képét, de belevitt e képbe édes
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lágyságot, megható gyöngédséget, szentimentális érzé
kenységet is. Perlmutter szembe került ezzel a felfogás
sal, de hasztalan próbált ellentállani, megkörnyékezte 
őt e művészet kiválóan festőteknikai készsége s ha szín
látására nem is, de formafelfogására hatott. Mesét ke
resett hát ő is, — nem ugyan Israels érzelgős világá
ból, akinek melancholiától csepegő történetei, főleg az 
angolokat annyira meghatották. Ragaszkodott eleinte 
ő is a tárgyhoz és festőproblemáit kénytelen volt ezek
hez kapcsolni. Az érzelgős motívumokat mindenesetre 
száműzte vásznáról, nem találkozunk ott Israels sugalló 
hatású életképeivel, a beteg anyának segítségére siető 
kis leánnyal; a férj tetemére ráboruló feleséggel; a min
denétől megfosztott munkásembernek kétségbeesett pil
lantásaival; a kályha előtt kuporodó melegedő, megöre
gedett asszonnyal; a bölcső előtt zokogó anyával, tár
gyakkal, mélyeket a holland mester az ő sötét tónus
harmóniáival hatásukban fokozott. Perimuttert a vilá
gos színek izgatták, melyekhez nem illett az élet sötét 
oldala. Vasárnapi látogatást,* a kikötőben tengert néző 
halászokat, asztali imát rebegő munkáscsaládot, a par
ton letelepült öreg halászokat, a ház előtt ülő özvegy
asszonyt lányai körében figyelt meg, a család, a min
dennapi élet, az elemi érzések világából szedve benyo
másait, a körülötte levő életből, lehetőleg minden ro
mantikus érzelgősség hijján. Ez volt első lépése maga
megtalálásához, amikor már nem a tartalom kieszelése, 
a Poesie der Erfindung a lényeges, nem a külön való 
életet élő irodalmi mese, hanem maga a forma, az áb-

* A Szépművészeti Múzeumban.
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rázolás módja, a formába beleolvadó, azzal eggyé váló 
tartalom, amikor a festőművész kizárólag csak arra tö
rekszik, hogy kielégítse a szemet. Ezt pedig csak a'forma 
igazsága által érheti el. Perimuttert már ezidőben is a 
formába olvadt tartalom érdekli és ha bezárt kompo
zíciókkal találkozunk is, azokat is a forma felépítése 
szempontjából alakította. Egyik ösmert alkotása az Ima 
cimü,* mely már első vázlatában készen állott lelke 
előtt. Ami változtatáson az keresztül ment, mind a tér
megoldás tökéletesítése szempontjából történt, tehát 
elsősorban értelmi felismerésből. A krétarajz alapján 
készült festmény előbb a háttal álló alakkal bővült s 
igy került 1904-ben Párisban kiállításra.** Mikor onnét 
visszakapta, ismét bővült az elől álló gyermekkel és a 
mellette levő szalmaszékkel. Színben is mássá lett. A 
háttérben levő drapéria rózsalilás volt, letompult; a hát
tal álló nő kabátjába színes rajz került, zöldes-kék tó
nust kapott a szoknyája, a másik, kezét imára kulcsoló 
nő.ruháján piros szint kapott a nyakkötő, piros szegélyt 
a zöldes derékkötő s mindezt az ablakon beáramló meg
tört fény játszi gyöngédséggel fogja tónusba. Mind e 
változtatást a térkitöltés követelte, meg az atmoszféra 
egységbe olvasztása. Alakok és levegő egységére töre
kedett, a tartalom sugalló erejének elnyomásával, festői 
kvalitások fokozására.

Nagy formák keresésével találkozunk többi, ez idő
ben készült művében is, alakjai ülnek vagy állnak, minél 
nyugodtabb mozdulatokban, csak a főformákat hang-

* A Szépművészeti Múzeumban.
** Közölve Művészet VIII. 216.
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súlyozva s színfelfogása is, nyugodt előadásával, a har
monikus szinegybecsengéssel, hozzásimult víziójához. 
Egy hazatérő holland parasztokat ábrázoló képén a leve
gőbe állított alakok a tájjal pantheisztikus egységbe ol
vadnak. A szürke égbolt és a barnás tónusok harmóniája 
tökéletes. A szin még nem az uralkodó, mert nem élhetett 
külön életet, nem kérhetett külön figyelmet. Bele kellett 
olvadnia a harmóniába. De ehhez a harmóniához csak 
a hagyomány utján jutott el.

II.

Ezenközben azonban mindjobban megértette ön
magát. Uj ideáljai ébredeztek, gondolatvilága mind hatá
rozottabb formát öltött. Felösmerte, hogy művészetében 
sok még az idegen elem. Nem az az idegen benne, — amit 
idehaza vetettek szemére — hogy témái idegenek. A nem
zeti jelleg nem a festő tárgyában nyilatkozik meg. Azt 
tudta jól, hogy nem a magyar témától függ a művészet 
magyarsága, — amint nem magyar festészet Pettenkofen 
sok szolnoki vásárjelenete s nem holland művészet az 
amerikai Gari Melchers holland tárgyú festészete. Nem 
a tartalom a dolog nyitja!

Filozófiája kialakult s ennek alapján a természethez 
való viszonya. A világot mind közvetlenebbül, mind 
mélyebben fogta fel. Megérezte, amit Feuerbach igy feje
zett ki: ,,Das Reale ist die grösste Poesie.“ Úgy vette 
a természetet, ahogy adva van, minden szépítés, alakítás, 
kendőzés, komponálás nélkül, pozitiv igazságában, mate
riális hűséggel, ahogy a véletlen elibe veti, minden tárgy-
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nak egyforma jelentőséget tulajdonítva. S itt egyszerre, 
de természetesen egészen öntudatlanul, újra eggyé válik 
Spinozával, akinek természetfelfogásában tárgy és szellem, 
tartalom és forma, lét és sors, világ és gondolat egy, min
den része az egységnek, a feloldhatatlan, a mindent fel
ölelő egységnek. Spinoza e felfogása megfelelt Perlmutter 
hajlandóságának s e felismerés uj élményekhez vezette.

A világot egyszerre csak másképp látta, szemében 
minden, a legjelentéktelenebb is értéket nyert, s oly tár
gyak feldolgozásába kapott, „amelyek úgyszólván tárgy- 
talanságuk ellenére is számtalan ideára képesek ébresz
teni a szemlélőt“, - -  irta volt Perlmutter s itt kétségkívül 
nem a hamis asszociációk keltését védelmezi, bizonyára 
a festésnek érzéki, közvetlen hatását érti ő az „ideák“ 
alatt, nem az elkalandozást, nem az idegen mesgyékre 
tévelyedést. Ahogy Liebermann mondotta: „Egy kép 
sajátosan festői tartalma annál nagyobb, minél kisebb 
a magához a tárgyhoz fűződő érdeklődés.“ Mellőzi tehát 
a kieszelt, még oly egyszerű tárgyat s az egyszerű élet
szelethez, a véletlen adta valóságrészlethez fordul, hogy 
tisztán forma és szinmegoldásokkal törődve uj forma és 
szín felfogása kiépítéséhez fogjon. „Az önmagából merí
tett, teljesen uj felfogásban nyilvánuló úttörő alkotások“ 
megteremtése válik művészi ideáljává.

És ekképp nemzetivé lett művészete is, — úgy véli. 
A művész születése és neveltetése a döntő, — írja ez idő
ben, •— hisz Rembrandt témái sem hollandok, színfelfo
gása, formalátása is elüt a többi holland művészétől s 
mégis ő a holland művészet dísze. „Ha véletlenül magyar 
vagy olasz földön születik: ugyané műveivel hazánk vagy 
Olaszország nemzeti művészetének dicső tagja lett volna.“
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Ez hamis okoskodás. De Perimutternek ez időben szüksége 
volt rá. Uj vízióját legkényelmesebben holland földön 
fejleszthette ki s azzal áltatta magát, hogy egyéniségét 
ott is kiépítheti. Lássuk, sikerült-e ez neki?
, Kezdte azzal, hogy a természet legigénytelenebb, 

puritán mód egyszerű jelenségeit alakította, a véletlen 
adta mozzanatokat, a néma utcát, a napfénytől borított 
házsorokat, a végtelenbe vesző tengerparton elhelyezett 
szélfogó kosarakat, egy-egy benn ülő női alakkal, csupa 
csendéletet, minden kieszelt térbeosztás nélkül! De ezeket 
az igen is szimpla életszeleteket uj formába igyekezett 
önteni. Egész erejét uj formamegoldásokra fordította. A 
környezet vált uralkodóvá s nem az alak. A látóhatár 
magasabbra szállott, az előtér elhatalmasodott, a nagy, 
széles formák részletekben gazdagodtak. Még a felülről 
látott természetet is pozitív részletigazságában mutatta 
be, különösen színlátása második korszakában.

Mert legfőbb élménye éppen szinfölfogása kialaku
lása közben jelentkezett. Mialatt körülötte a plein air 
mesterei, a fény titkos játékának ellesése közben, mind
jobban a fényjelenségek hangsúlyozásában merültek ki, 
Monet már szinte csak azt a tért festette, mely közte és 
a tárgy között, volt, az atmoszférikus hatásokat, a min
dent átható levegőt: maguk a tárgyak, színes jelenségeik
ben, szinte elsikkadtak kezeik közt. Permultter azonban, 
Hollandia nedves levegőjében, a szép, a napos délutáno
kon, a tárgyak színeinek szépségét, magát a szint fedezte 
föl. Ez a fölfedezés mámoros örömre hangolta. Ujjongani 
kezdenek színei. Hatalmas szinfanfárok csendülnek fe
lénk, mialatt a tárgyak is élnek lokális színeikben, ezer 
reflexekbe törve,akiegészitőszinekkoszorujától körülöve-
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zetten. „El Monet-tól“ lesz a jelszava. El az atmoszféra
festő Monet-tól, akinek a világ csupán levegő, napfény, 
rezgő napsugár. De fölfedezett egy uj Monet-t, aminő a 
Nemes-gyűjteményben is volt, akinél a szin is jogaihoz 
jut, amint tengerpartot ábrázol homokkal, csónakokkal, 
házakkal, ahol mindennek külön szinélete van s nincs úgy 
átitatva a levegőtől, hogy abba szinte beleolvadjon. A 
világot kezdte igy látni. Mi lesz most Perlmutter szemé
ben egy néptelen utca, három fával az előtérben? Szin- 
tenger. A vörös, sárga és zöld dominál, de mindez száz 
árnyalatba törve. Uralkodik az ég világos szürkéjéből 
kiváló néhány zöldesbarna fakorona, szeszélyes arabesz- 
ket alkotva, a három, napfénytől megtört vörös szinü 
ház, a földön terpeszkedő napfolt s abban a rozsdavörös 
sávok, az árnyékos részben ezer szin, zöld, vörös, sárga, 
lila, széles átabotában.* Ez a színlátás tipikus erre a kor
szakára. A Vasárnapi látogatás, mellyel Münchenben nagy 
aranyérmet nyert (1909.), Brüsszelben pedig ezüst érmet 
(1910.), szintén a sárga, kék s lila alaptónusaiból épült 
fel. Öt alak ül, egy áll a holland szobában, nyugodalmas 
meghittségben, szoros együttesben. A csoport elhelyezése 
világos, egyszerű. Alakjai az asztal körül egyszerű köz
vetlenséggel helyezkednek el. De nem a rajz a fődolog, ha
nem a szin, a színek fokozata, az árnyalatok gazdagsága.

S ezt a szinfölfogást „új és eredeti előadásban“ 
akarva bemutatni, minden, még oly nyugalmas tárgyat is, 
meg nem tört színekre visszavezetve, egy sajátos, vadul- 
nyugtalan kézírásban állított elő. Festményein holland 
nők állanak, ülnek közönyös, nyugodalmas lelkiállapot-

* A Szépművészeti Múzeumban.
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bán. Az egyik fölhúzza keztyüjét, vagy ül a tengerparti 
szalmakosárban, indul útra vagy őrzi a ház előtt álló 
padot: ime a szimpla témák, melyeket arra használt föl, 
hogy szenvedelmes szinlátomásait bemutathassa, — mint 
mondottuk, sajátosan ideges faktúrában. A szalmakosár
ban ülő nő kék kalapja, piros blúza, sárga ruhája csupa 
ragyogó szin, a sárga szalmakosár sok sok sárgájával 
körülfogva. Az előre vetett árnyék kékes-fehér tónusa 
erőteljesen elválik a homok szürkéjétől. Minden szin és 
minden fény. Nyugtalan ragyogás. Ecsete lázas nyugta
lansággal kavarog a vásznon, kápráztató, irizáló hatást 
keltve. Színei egymásra törnek, égnek, tombolnak, vib
rálnak össze nem egyeztethető ellentétet alkotva a nyu
galmas jelenetekkel. Mi inspirálta ? Hals nem, annak az 
ecsetkezelését, minden nyugtalansága mellett, a moment- 
szerüség, melyet ábrázol, a pillanatfölvétel mozgalmas
sága .jogosnak, sőt harmonikusnak tünteti föl. Perlmut
ter e nembeli alkotásainál a nyugtalan irizálás nagyban 
csökkentette műveinek művészi hatását. A nagy formális 
készség, színlátásának újszerűsége, előadásának merész
sége, meglepték társait. Megnyeri a kis aranyérmet, a 
kormány újra megvásárolja egyik művét, s most, — 
érezve a maga erejét, — hazajön. Egy darabig Szolno
kon volt, el-eljárt Besztercebányára, hogy aztán végleg 
Rákospalotán maradjon.

S eközben egy uj élmény vár reá, mely halomra 
dönti összes eddigi eredményeit.
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A magyar táj uj színlátásra vezeti. Uj szinmelódiá- 
kat látott meg, hogy kiszállott a magyar világba ! Egy
szerre megérezte, hogy ennek a földnek, égnek és leve
gőnek más a szinbeli hatása, más a harmóniája. De 
megérezte azt is, hogy ehhez a színharmóniához más 
előadás kell, más forma a másfajta érzéshez ; eredeti ize 
van itt mindennek, ezt kell hát ellesnie.

Hogyan, Rembrandt csak azért holland művész, mert 
holland földön született ? Perlmutter is kezdett rájönni 
arra, hogy régi okoskodása tévedés volt. Rembrandt, 
ha Magyarországon vagy Olaszországban születik, aligha 
festhette volna meg műveit úgy, ahogy megfestette. A 
holland romanisták is holland képekké festették át az 
olasz motívumokat, nem lehet őket az igazi olaszokkal 
összetéveszteni. Rembrandtra is hatottak az olaszok. 
De azért Rembrandt maradt. A holland föld teremtette 
őt. Az, hogy kortársaitól elüt, hogy korát meghaladja, 
hogy a környezet ellenére alakul ki egyéniséggé: lehet 
mind igaz. És mégis faját képviseli, ha más módon is, 
mint a többi. De minden egyes vonása a holland faj és 
föld jellegzetes kifejezése. Hogy Paál magyar maradt a 
barbizoni erdőben, igaz, de mért ? Mert Paál a barbi- 
zoni erdőben is az odvosi erdőt látta, a vérével festette, 
magyar lelke másává alakította. Pettenkofen Szolnokon 
nem magyarul és Velencében nem olaszul festett, hanem 
mindenütt németül, még pedig bécsi németséggel, egé
szen sajátos módon. Lám maga Perlmutter is az uj be
nyomások, az uj színek hatása alatt, Rákospalotán, 
mint megváltozott, mennyire más szinlátományai tá-

III.
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madtak ! Amire éveken át készült: egyszerre megtalálta 
önmagát. Vízióját sokáig hordta magában, mint a csiga a 
házát, itthon szabadon és összhangzatosan kifejlődhetett. 
Fölismerte ennek igazságát, csak másképp magyarázta. 
Tapasztaltabb lett, kiforrottabb, idősebb, — mondja, — 
csak azért’, hogy a régi teóriáját megmentse. De a kör
nyezet fejlesztő, alakító hatását senki sem tagadhatja. 
Eredményei ékesen szólanak. S ez az uj intellektuális 
élmény újra fölkavarta érzését és megkezdődött lelkében 
egy uj érés. Az igazi művész csak akkor találja meg 
önmagát, ha lelke képét adhatja művében. De lelke — 
mint az asztrál lélek — bolyong hazátlanul az idegenben, 
nem találhat soha tükörképére, mert a lélek kiformáló
dásában a földnek és a levegőnek: a kultúrának nagy 
szerepe van, csak ott érzi magát igazán otthon, ahol 
egyivásu kulturkörnyezetre talál. Perimutter Szolnokon, 
Besztercebányán és főleg Rákospalotán lelt csak ön
magára.

A szolnoki csendes utcák, melyekben nyugodalmas 
fény- és árnyellentétet teremt a tisztán sütő napfény, a 
templomba gyertyákkal bevonuló, csendes áhítattal lép
kedő parasztlányok, a besztercebányai piac,* a maga 
mozgalmas nyugalmában, a csendes magányban foltozó 
vagy krumplit hámozó szolnoki asszonyok, a gyermekét 
gondozó űatal, rákospalotai anya, mind csupa egyszerű 
életdarab, de uj forma és szinmegoldásokra vezetik.

Most már elsősorban a szint hangsúlyozza, akár csak 
mesteri csendéletein. Ezek a színek vezetik, emelik, él
tetik a formát. Megőrzik az anyag karakterét és ki is

in.
A Szépművészeti Múzeumban.

2
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fejezik. A római kiállításon (1911) egy sorba kerültek 
szolnoki és rákospalotai képei: tüzet hánytak rajtok a 
színek. Az egyik szoba belsejében a lila fal, a rózsaszínű 
ágytakaró, az ülő nő zöld keszkenője, csupa tiszta, ra
gyogó, belső tűzben égő szin. Ezek a színek biztosan 
fölfogott szinértékekben ihletik meg képzeletét, azok 
egybefoglalása teremti meg stílusát, mely a szinegységen 
alapszik. A stílus épp ez az egybefoglalás. Ezek az 
egészséges színek, amelyek delikát finomságokat is ki 
tudnak fejezni, a zöld, a sárga és azok millió színárnya
latai nyugodalmas harmóniákba olvadnak a nyugodalmas 
tárgyaknak megfelelően.

A szinfanfárok elhangzottak és velük együtt el
pihent az irizáló faktúra. Most széles, nagy szinsávok- 
ban, szélesre vágott ecsettel halad végig a vásznon, itt 
pasztozus a szinfölrakás, mig amott finoman ötvényezve 
simui egybe, kifejezve ilykép érzéseit, úgy, amint azokat 
éles elmével, lelkileg elemezte.

És egyszerre mindenki megérezte, hogy Perlmutter 
művészete más, — hogy magyar. Műveiről a magyar ég, 
a magyar föld színei, a magyar érzés módján szólanak 
hozzánk. Ezek a színek csak nálunk égnek igy, ezeket 
a harmóniákat csak a magyar föld sugalhatta . . .  S 
társai most már egészen behódoltak neki: megnyerte a 
nagy aranyérmet. S kicsi hijja, — hisz jelölve volt, — 
hogy a római nagy dijat is !

Itt áll előttem egy csendélete: a sárgaszegélyü se
lyem asztalkendőn nagy, virágos porcellántál, mellette 
tányéron pirosló alma, vizes üveg, a sárga háttérből 
nagy virágos rajzu selyempárna ugrik elő, — csupa szin, 
melyet egyetlen szín: a zöldessárga fog össze. A formát
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éltető, teremtő szin harmóniája, derűs harmónia az egész. 
A bezárt kompozíciókból szabad, önkénytelen, pillanat- 
szerű természetfölfogás, lefokozott megtört színekből ka
cagó színharmóniák váltak, — mindez lépésről-lépésre 
haladó értelmi fölismerésekben.

Egy egész világ választja el a korai francia im
presszionistáktól, teszem Pissarro-tól, amint azt a besz
tercebányai piacot ábrázoló képe mutatja. Neki nem köd 
vagy vibráló napfény, nem mozgás-illúziót adó apró 
szinfolttömeg a piac képe. Nem csak levegőhatás. Nem 
csak fölszálló porréteg. Ő megnézi — még az aprónak 
látott kofákban is — a mozgásban megnyilatkozó ka
raktereket, hatalmas szinegységbe olvasztva a sok szin- 
elemet, hogy ilykép egységhez: stílushoz jusson.

IV.

Közvetlenül a háború kitörése előtt, 1914 nyarán 
csoportkiállitáson jelentünk meg Velencében s a magyar 
pavillon egyik termében Perlmutter mutatta be újabb 

• műVeit. Az olasz kritika nagy elismeréssel fogadta. Már 
előbb, a római kiállítás alkalmával felfedezte jelentősé
gét, a római képtár vásárolt tőle, Vittorio Pica az Empo- 
riumban (1913. február) külön tanulmányt szentelt 
neki s a siker Velencében csak fokozódott. Itt már uj 
stílusa kibontakozott s a háború alatt festett képei bete
tőzték fejlődését.

Különösen egy kis képe hatott, mely újra a beszterce
bányai piacot ábrázolja, a vásáros sátrak nélkül. A hát
térben a templom, baloldalt házak fala, a fasor végig fut

2*
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a téren. Egy ekhós szekér a tér jobb sarkán, itt-ott járó
kelők — mint megannyi apró folt. De színben igaz finom
ságokkal van telehintve. A szürke föld, a zöld fák, a 
barna templom a háttérben delikát hatású.

A varrógép előtt ülő öreg pápaszemes parasztasszony, 
a rákospalotai parasztszobában, már színeinek erejével 
hat. A besztercebányai piac delikát hatása helyett itt tüzet 
fognak színei. Az öregasszony sárga fejkendője és kék váll- 
kendője összecseng az asztalkendő piros sávjaival, az ab
lakra helyezett piros virágokkal s a fehér csészék a tiszta 
színek ragyogását csak fokozzák. A szobába beragyog a 
napfény, nagy foltokat verve és az árnyékok színes árnya
latai plasztikai erőt adnak a formáknak. A szem nyugod
tan halad formáról-formára, végigtapintja a varrógép
ről leeső ruhaszövetet, az ágytakarót, a csészékkel tele
rakott asztalt s megakad a falon függő képeken. Nagy 
egységek keletkeznek és a fény egyenletes ragyogása 
mindent egybefoglal, felcsillogtatja a színeket és össze
foglalja a formákat.

Egy öreg parasztasszony ül a magasra vetett ágy 
előtt. Az ablak tüllfüggönyén beáramlik a fény és fel
csillogtatja az ablakba helyezett zöld virágcserepeket. 
Rózsaszínű takaró borítja az ágyat, mely előtt sárga 
kendővel fején ül a kék ruhás öreg asszony. A szürke 
virágos falon fekete rámás képek. Csupa nyugalom. A 
színek élnek.

Fiatal asszony ölében a gyereke. Hátul idősebb 
lányka játszik a bábuval. A háttér ablakain át kilátás 
nyílik a behavazott utcára. Téli hideg, száraz napfény 
árad be a szobába és ezüst fátyolt von az alakokra. 
Ragyog minden. A színek fénylenek.
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Magasra vetett ágy előtt sárga hajú lány ül, ölében 
cicával. A fehér párnák egymáson pihennek a háttérben. 
Csupa tiszta szin. Mindenre ráborul a fény és ragyognak 
tőle a színek.

Újabb helyzetkép: a család. Az anya és a kis nővér 
a háttérben, a fiatal férj, az asszony és a gyerek az elő
térben. A férfi almát kínál a gyereknek, ki megbuvik az 
anyja ölében. A nyugodalmas jelenet csodás szinpompá- 
ban ragyog. Az anyagok színe, az asszony lila ruhája, 
a gyermek sárga szoknyája, a háttér szürke fala külön- 
külön is élnek, hanem azért az egészen végigrezgő fény 
megteremti a lokális színek csodás összhangját. Mindenik 
ezer árnyalatban ragyog fel s a szinérték különbségek 
tért teremtenek és formát éreztetnek. A kolorisztikus 
hatásoknak ez a gazdag alkalmazása jellemzi Perlmutter 
uj stilusát. A legegyszerűbb jelenségeknek szinhatásá- 
ból ragyogó szinpompát fejleszt ki.

A fény lesz nála az uralkodó elem, mellyel betölti 
a parasztszobákat, hogy azokat átitassa gazdag színes, 
séggel. Az ablaknál ülő, varrogató öreg asszony s a háttal 
álló parasztnő előtt játszó főkötős gyerek az élet egy 
csöndes jelentéktelen mozzanata, de jelentőssé fokozzák 
a fényben felragyogó színek, a fej kendő sárgája, a vörös 
sávos blúz, a babos szoknya fehér pettyei safehér asztal
kendővel letakart asztalra rakott sok porcelláncsésze 
tejfehér színe. A színek élnek a fényáramlásban. Élnek, 
mozognak, vibrálnak és ragyognak. A színeknek e csodás 
melódiáját biztos kézzel tartja össze a fényáradat, mely 
a szoba minden zugát betölti és életet ad mindennek, 
ami benne van.

Micsoda csend terpeszkedik a ragyogó fényességű
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szobában: a kékre mázolt székben, háttal felénk, barna 
sávos szoknyában ül a szőke leány, az asztalon kézi
munka kosár, virág a vázában, az ablakban két cserép 
virág és a tükörből az egymásra rakott párnás ágy ragyog 
felénk.

Ugyanazon modell szembe fordulva, a szoba másik 
sarkában, ölében pettyes, lila ruhás gyerekkel. Az almárium 
felett Mária-szobor a tükör alatt, csinált virágok között, 
a falon képek, az asztalon tányéron három alma, — csupa 
forma, széles egységekben letéve.

Kifogyhatatlan a legegyszerűbb motívumok, nagy 
szemmel látott ábrázolásából. Egy napernyős nő a kert
ben, fekete a kalapja, kékes a blúza, piros selyemkendő 
mellette, — csupa pozitív szin. Majd a villa előtt zöld 
bluzos nő kalapban, piros virágok közt. A zöld környe
zetben égnek a színek. Alakjai mind színekből formálód
nak, fényben ragyogó színekből, a nagy, egységes for
mák.

Igen, fény és szin s azok viszonya a formához, ez 
Perlmutter problémája. Perlmutter az impresszionizmus 
megoldásából indult ki, de nem maradt meg nála, össze
kapcsolta azt a kolorista ösztönével és kitelj esitette 
tiszta értelmével egy olyan szinthézissé, mely a ma 
művészetében eredeti és önálló helyet biztosit neki.

Nézzük meg közelebbről e szinthézis elemeit.
Az impresszionizmus kolorizmusa — s hogy konkré- 

tebbül beszéljünk, vegyük Renoir kolorizmusát — a szín
foltból indult ki. Renoir színművészeié a csokorkötésre 
emlékeztet. Korai művei, Courbet és Delacroix hatása 
alatt,— melyhez a rokoko festői is társultak — sajátos 
szinelemeket mutatnak: a kaméák kékjét, az elefántcsont
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sárgásfehérjét, de főleg, feketéje poroszkékjét. Feketéje, 
mellyel összefoglalta szineit, telve volt sok száz árnya
lattal, husszine rózsásfehér zománccal, de éppen ezért 
érzéki erejük van, buja hatásuk, izgató szépségük. 
Később, Monet hatása alatt, kiment a szabadba, de csak 
azért, hogy ott is szineit keresse meg, a millió reflexből 
kidesztillálja a sárgáit, kékjeit és rózsaszíneit s azokat 
újra kékes feketéjével foglalja össze; látjuk is, mint kiséri 
az a Moulin de la Galette táncoló párainak árnyékai
ban, ruháiban, a reflexek közé elszórva. Ezek a színes 
reflexek kezdik feloldani formáit, melyek mindmegannyi 
színfoltból állanak elő; a fák koronái közé beözönlik a 
napsugár és megtölti a kertet ragyogó világossággal. De 
ha a világosság szint teremt, — formát is gyilkol; a viola- 
szinü tónusok beveszik magukat a formák közé és fel
oldják azok organikus egységét, a feketék alig bírnak 
velük. Renoir fejlődése egész folyamán, akkor is, ha sza
badban, akkor is, ha szoba belsejében helyezi el alak
jait, azt a küzdelmet mutatja, melyet a fény formafel
bontó erejével folytat s kései műveinél e küzdelemben 
alul is maradt, mert ott a túlzott szinességgel, melyet 
az izgatott előadással, a túlsók modellirozással, az egy
másba kent ecsetvonásokkal csak fokozott, nyugtala
nító érzést keltett, főleg tájképeinél, ahol nem egyszer 
az anyagszerütlenség érzése ébred fel bennünk.

Amit Renoirnál látunk, megfigyelhetjük az im
presszionista festésnél általában. A probléma a fény és 
szin küzdelme a formáért. Monetnál e küzdelemben a 
fény, Pissaronál a szin győzött, mindeniknél a forma bu
kott el. Az uj nemzedék feladata az volt, hogy tudná a 
formát megmenteni? Cézanne is felvetette a kérdést, meg-
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oldásával ő is kísérletezett; az igazi megoldás azonban 
csak az lenne, ha sikerülne minden elemet egyenlőkép jogai
hoz juttatni. Ilykép újra eljutunk Delacroix, végső formá
jában Rubens problémájához, a kolorismushoz és ez a 
Perlmutter esete is.

Az akadémisták leegyszerűsítették Rubenst, — szi- 
nességet adtak szin helyett, ragyogást fény helyett s hogy 
színfoltjuknak csillogást adjanak, keresték és halmozták 
az önmagában, anyagánál fogva ragyogót, a selymet, a 
bársonyt, az aranybrokátot, a fémeket és érceket, melyek 
külön-külön, közönyös világításba helyezve is, a pompá
zatosnak, csillogónak, ragyogónak hatását keltették. De 
bárhogy fénylett is a sok fénylő anyag, nem a fény terem
tette a szint és nem volt, ami megelevenítse. Szemünk 
— külön-külön nézve — a sok színes anyagtól káprázott, 
de a sok színes folt nem adott szint, nem adott színhar
móniát, nem adott szinességet, csak tarka szinfoltegy- 
veleget.

Delacroix mást olvasott ki Rubensből. Megértette 
a flamand mester kolorismusának titkát. Mikor Guido 
Reni először látott Rubens-képet, annak husszinén el- 
ámulva, felkiáltott:

— Hát vért vegyit ez a festő színei közé?
Nem vért, de szint, szint a színek közé s egymásba 

ötvényezte őket. Fromentin szerint Rubens szép színeket 
keresett és szép viszonylatokba hozta őket egymással. 
Nem ez Rubens titka. A szép szin nem a fontos, nem a 
döntő tényező. Más festő is ugyanazon festékkereskedő
nél vásárolhatja festékeit, ugyanazon színeket keverheti 
ki palettáján, mint Rubens, még sem lesz kolorista. Hogy 
csillogtak-villogtak az akadémikus festők képein a színek
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és mégis színtelenek maradtak, egység, fény és harmónia 
nélkül. A bársony ragyogása, a selyem remegése, az arany 
sajgása a képen nem adja ki a kolorista hatást. A koloris- 
musnál a színek viszonylatai, kombinálása és egymásba 
ötvényezése, a körötte elhelyezett színek ereje és kap
csolatai a lényeges, az az ösztönszerü érzék, mely vezeti 
a festő szemét a harmóniák megteremtésében. Delacroix- 
nál ezt látjuk, nem a színei, a vörös, sárga és zöld a lényeg, 
hanem azok lángolása, remegése, sustorgása és sziszegése, 
a felfelcsapódó lángnyelvek kigyulladása és homályba hul
lása, a fényben égő színek, melyek felvillannak és elapad
nak, szemet izgató lázas remegésben. Ezt a hatást nem 
a színek külön-külön való kiemelésével éri el, hanem a 
legraffináltabb kiszámítások, a relativ egymásmellé he
lyezések, a tónusok, féltónusok, kiegészítő színek, reflexek 
egymásbakapcsolásával.

Renoir ösmerte Delacroix-t s kiegészítette az ő szín
harmóniáit a plein airben látott szinek gazdag és uj 
árnyalataival. Mig Rubens, de Delacroix fényforrása is 
imaginarius elem volt, — nem közönyös világítás, hanem 
esetről-esetre felvett fény — hiszen tudjuk, hogy Dela
croix nem egyszer a fényforrást, mint egykor Correggio, 
magából a festményből vezette le, — addig Renoir a 
szétszórt világítás, a plein air hatását kereste színein, 
még akkor is, ha gazdagon megvilágított interieurökbe 
helyezte alakjait. így egy uj színharmóniát talált, de mert 
a fény esküdt ellensége a formáknak, formaszétszakitó 
hatásával nem birt el ő sem. Monet különösen nem s az 
impresszionismus kolorismusa ezen a ponton fejlesztésre 
szorult. Fényt és szint és tormát adni egyszerre, ez lett az 
uj generáció feladata.
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Mi a Perlmutter megoldása?
— Egy délután — beszélte egyszer Perlmutter egy 

egész hosszú délután plein airt festettem a kertben. A nap 
egyenletes fénnyel borította be a színeket, aminek igen 
örültem. A szinértékek viszonylatai tiszta skálában állót- ■ 
tak előttem. Elől egy sárga folt, abból indultam ki s ahhoz 
tértem vissza. Nagyszerű fokmérő volt. A viszonylatok 
összevetése lekötött s alig vettem észre, hogy lement 
a nap, mire minden felborult és abba kellett hagynom 
a munkát. Összeszedtem cókmókomat és indultam be 
a házba. Ekkor hirtelen eszembe jutott, hogy vájjon mi 
volt az a sárga folt, mely egész délután foglalkoztatott? 
Közelebb mentem és láttam, hogy egy sárga kendő, me
lyet valaki ott feledett a fűben . . . Vállat vontam. Hát 
egy kendő. Engem csak mint szinérték érdekelt . . .

Igen jellemző szó, — az uj színfelfogását megma
gyarázza. A színfoltokból indult ki és a színfoltok értékeit 
teremtő fényből. Ennek összege adja a formát. Később 
a formára is jobban figyelt, de sem a fényt, sem a szint 
el nem ejtette. Sőt, egész művészete e három elem egy
ségbe foglalásán alapul. Mivel éri el? Gazdag koloritjával. 
Elemei olyan színek, melyek nem a clair-obscure világából 
valók, nem lassú átmenetek, melyeket féltónusok gyön
géd egybeomlásai teremtenek, —- hanem kolorismusának 
nagy szinességét a plein airből meríti, széles folthatását 
a szétszórt világításból emeli ki, a fény az uralkodó nála, 
a szint teremtő, formát alakitó fény, — de milyen formát?

Most értünk el ahhoz a ponthoz, ahol Perlmutter 
ifjúkori ideálját leginkább megközelíti, mikor sóvárgott 
az „önmagából merített, teljesen uj felfogásban nyilvá
nuló úttörő alkotások" után, mert ahogy ő formát lát,
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amilyen formát lát, abban nyilvánul meg az ő uj 
felfogása.

Persze, hogy az impresszionista mesterekre támasz
kodik, mint őseire, mert ő is a fényből emeli ki színeit és 
azok reflexeiből a formát, persze hogy kolorista felfogása 
Delacroix-hoz áll legközelebb, mert ő is színeinek viszony
lataival és nem egyes színeivel lesz színessé, — de a közös 
alapból csak kiindult és eljutott a fény egy uj meglátásához, 
a fényt nem teszi meg korlátlan úrrá a formák fölött, a 
formákat a fény teremti ugyan, de azok megőrzik nála 
egyéniségüket is, belőle élnek, de élnek, vannak, láthat
juk, letapinthatjuk, szemmel végig kísérhetjük őket, 
amint a fényben, mint színes foltok, mint élő valóságok, 
a maguk gazdagon harmonizált szinességükben elénk 
állanak, kialakulnak és létüket megvédelmezik. A fény 
nem bontja fel őket a felismerhetlenségig. Mig eleinte 
csak szinérték fokmérő volt a szemében a szinforma, ma 
már több annál, megőrzi anyagát és súlyát, érezteti 
térbeli helyzetét és karakterét, minden fénybe omlás, 
minden fényből kibontakozás ellenére is. Az egység 
helyreállott. Csupa helyzetkép, amit ad. De alakjai élnek. 
Ösmerjük őket, együtt érezünk velük, emberi érzéseik 
a mienk is s élőkké válnak az élettelen anyagok, a rákos- 
palotai kis szobák, a vetett ágyakon a fehér párnák, a 
terített asztalokon a porcellán csészék, mind nagy szem
mel látott mindmegannyi élő lény. A fény összefoglalja 
őket, a fény lesz nála is a festmény hőse. De nem egy 
imaginarius fény, nem Rembrandt egyoldalú megvilágí
tásában, — a fény át és átjárja szoba belsejeit is, betölti 
a szobákat, felragyog minden tárgyon, érezteti a lokális 
színeket s behatol azokba, hogy ilykép éreztesse a fór-
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mákat. De ez a fény, amint széles nagy sávokban végig 
hömpölyög a formákon, hogy színeiket átitassa gazdag 
árnyalatokkal, bevegye' magát az árnyékokba és fel
fokozza minden árnyalatában, Perlmutter fénye — érez
zük -— a szabadból jön, az ablakon át szüremlik be, a 
napfény, mely ragyogva és csillogva körülöleli az alako
kat és a tárgyakat, vidám meghittséggel ott terpeszkedik 
a formákon, melyeket maga teremt. Ez a fény nem te
remthet kicsinyes formákat, ez a fény nagy nyalábokban 
hull be, járja körül a teret, melyet világossággal telit meg, 
ezt a fényt csak nagy szemmel lehet látni. Itt van Perl
mutter uj felfogása. Ahogy ő a formát látja és amilyen 
formát ő lát, abban teljesen egyedül áll kortársai között. 
Uj színeket és uj forrnalátást hozott a maga világából, 
melyet a rákospalotai környezetéből emelt ki.

És ha ezt a formafelfogást közelebbről megnézzük, 
meglepetve látjuk, mennyire más az, mint egykor, a 
párisi akadémikus korabéli, mely menekülni késztette 
Munkácsytól, mennyire közel áll most a nagy magyar mes
terhez, széles, gazdag, nagy egységeivel, tonalitása is oly 
gazdagon harmonizált, csakhogy nem sötét gammában, 
hanem világosban, de tónusharmóniája ép olyan gazdag. 
Ez a világos tónus megfelel életérzésének, mely távol áll 
Munkácsy tragikus hangulataitól, csupa harmónia, derű, 
vidám izgalom.

S egy lépéssel tovább is ment. Nemcsak színharmó
niája uj, de előadása is egyéni. Ecsetvezetésével elősegíti, 
hogy ezt az ő uj színharmóniáit, melyeket a szabadon 
beáramló fény teremt, minden megkötöttség, átmenetek 
nélkül nyomon követhessük, alakulásaikban szemünkkel 
kisérhessük. Mert szabad és széles az ecsetvezetése, mely-
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lyel szemünket a formák alakításának titkaiba becsalo
gatja, állandó izgalomban tartja, — semmi sem, egyetlen 
formája sem kisimított, végleges, zárt, hanem egyre sze
münk előtt alakuló, mi követjük ecsetét munka közben, 
látjuk, mint kiséri nyomon a formákat, mint válnak el 
alakjai a háttérből, mint öleli őket át a fénysugár, mint 
csillogtatja fel a színeket, mint csúszik át az árnyalatokba, 
mint kapja fel a szomszéd szin reflexét, mint világosodik 
meg tőle a szin-társa, mint gyullad ki a szin, mint kap 
lángra a fény. Látjuk a festőt, amint a formákat teremti, 
amint a szin benne érzést kelt és érzése bennünk vissz
hangra kél. Szellemünket ezzel állandó izgalomban tartja, 
de már nem nyugtalanít irizáló fénnyel, vibráló ecset
korcsolyázással, hanem szélesen, nagy szinsávokban ha
lad formáról-formára és a helyzetkép egyszerűségének 
megfelel széles előadásának nyugodt ereje. Ilykép uj 
stílusa elérkezett bizonyos fokú befejezettséghez. Ez az ő 
ideálja: harmonikus hatások teljes kifejezése. Amit szeme 
meglátott, értelme kielemezett, érzése átfogott, azt teljes 
egészében realizálni akarja. Csak ha a művész tökéletesen 
azt adja, amit adni akart, nem Ígéretet, nem sejtelmet, 
nem célzatot, hanem befejezett egészet, — akkor ösmeri 
el a művészi alkotást, másnál is, magánál is. De ha végig
nézzük művészi fejlődését, nála is látjuk, hogy egyes kor
szakában más-más törekvés vezette. Meg kell-e tagadnia 
múltját? Akkor meg kellene tagadnia jövő fejlődését is, 
— mert az olyan művészi erő, mint a Perimutteré, meg 
nem állhat, előtte még nyílt a pálya és amit ma befejezett
nek vél, bizonyára csak egy lépcsőfoka fejlődésének.

Mindenesetre úgy, ahogy ma látjuk művészetét, 
jelentős helyet biztosit az neki az európai festészetben is,
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— színfelfogása gazdagságával és előadása erejével; de 
mert színfelfogását a magyar színvilágból, művészetét 
a magyar kulturközösségből fejlesztette ki, rpinden 
európai művészeti kapcsolat ellenére is a magyar
ság szellemét érezteti. így láttuk, ilyennek fogták azt 
fel a külföldön is mindenhol, Rómában és Edinburghban, 
Amerikában is, valahol csak megjelent, — a magyar szel
lemi élet kiváló képviselőjét tisztelvén benne.
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