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ELÖLJÁRÓ BESZED

Régi írásaimból szedtem össze egy marókra valót. 
Volt mindeniknek valamelyes aktualitása. Ám az 
alkalom csak arra volt jó, hogy művészek leikébe pil
lantsak be. Keresztül-kasul jártam a megszentelt 
helyeket, hol művészek éltek, dolgoztak, szenvedtek; 
meghallgattam, mit mondanak a kövek, mit a régi 
házak, festmények és szobrok. Élményeimről szá
molok be, melyek egykor felrázták telkemet. Hallot
tam nagy művészek vallomásait, belenéztem szemökbe, 
figyeltem ráncba szedett homlokukat, amint fájdal
maikat, kétségeiket, vergődéseiket panaszolták. Elsár
gult leveleket forgattam, melyek titkos szerelmeket 
lepleztek le. Egyiknél a gyűlölködés infernalis mélysé
gétől borzongtam meg, máskor szívük jósága hatott 
meg. Az egyiket a vakságtól való félelem ember
gyűlölővé tett, a másikat a mellőztetés halálba ker
getett. Mily gúny csillant meg, mily alvilági szenvedély 
tombolt. Mily lágy mosoly suhant végig az ajkukon, 
mily prófétai ihlet zendült fel, mily mohó életvágy 
robbant ki, mennyi mellőztetésen érzett kín szaggatta, 
lelkét e művészeknek, leolvastam vagy kihallgattam 
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mindezt műveikből, életsorsukból vagy szavaikból. 
Ezek a kis írások így együtt többet mondanak talán, 
mint megjelenésük idején, egynapi életre kárhoztatva. 
Ha munkaasztalom forgácsai is, de művészekről szól
nak, fájdalmaikról, reményeikről, lázálmaikról.

Budapest, 1942 november hó.

Dr. Lázár Béla



MICHELANGELO ÉS ARETINO

Michelangelo négyszázötvenedik születésenapjára 
azzal a fölfedezéssel 'állott elő egy olasz orvostanár, 
Francesco la Cava, hogy megtalálta a mester önarc
képét, még pedig az Utolsó ítélet-en, — igaz, igaz, 
hogy egy kissé torzult vonásokkal és borzalmas hely
zetben. A röpirat, melyben la Cava fölfedezését indo
kolja, nagy föltűnést keltett, a világsajtó foglalkozott 
a kérdéssel, tudtommal senkise mondott neki ellent.

De nézzük meg közelebbről a kérdést. Mit is állít 
a professzor?

Az Utolsó ítélet jobboldali csoportjában, a már
tírok karában, — mondja — ott található Szent Ber
talan, amint jobbjával Krisztusnak mutatja a kést, 
mellyel életében megnyúzták és baljában tartja meg
nyúzott bőrét, melyben benne van a feje is. Nos, 
mondja az olasz professzor, ez a fej Michelangelo ön
arcképe, ami annyit jelent, hogy a mester egész élete 
nagy bánatait panaszolja, életében elevenen megnyúz
ták őt is, sokat szenvedett, sokat taposták, sokat kí
nozták. A szent, ki a maga mártíriumát panaszolja, 
azonban nem a festő, egy kopasz, hosszúszakállú férfi, 
s nagyon hasonlít, mondja a professzor, Michelangelo 
nagy kínzójára, arra a Pietro Aretino, nevű pamflet
íróra, ki őt előbb meg akarta zsarolni, mikor pedig 
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ez nem sikerült, gyalázó levélben rántotta le müvét, 
az Utolsó ítélet-et és ennek a hatása alatt a festmé
nyen lévő sok meztelen alakra ruhát festetett IV. Pál 
pápa, éppen a mester egy jóbarátjával, Danielle da 
Volterrával, akit azóta „gatyafestőnek” is csúfol az 
utókor. Mivel ezt Michelangelónak Pietro Aretino- 
ért kellett elszenvednie, azért festette a képre kínzója 
arcát.

A professzor úr állításait két részre kell oszta
nunk. Az első, hogy Michelangelo a Szent Bertalan 
által felmutatott megnyúzott bőrbe önarcképét fes
tette bele, — elfogadható. Tényleg az arc hasonlít 
Jacopo del Conte Michelangelo — arcmásához, mely 
a firenzei Uffiziben látható. A furcsa csak az, hogy a 
szent megnyúzott bőrével nem mutatja föl egyúttal a 
saját fejét is. A professzor erre azzal felel, hogy Mi
chelangelo igen félénk természetű volt és nem merte 
a maga sebeit nyíltan mutogatni. Lám, annyira ár
nyékba helyezte az önarcképét, hogy 450 éven át 
senkisem ismerte föl...

A felelet nem nyugtat meg teljesen, mert hiszen 
a felismerésnek az volt eddig a nagy akadálya, hogy 
a sok oltárgyertya füstje úgy bekormozta a képet, 
hogy annak részleteit a legutóbbi restaurálásig nem 
lehetett kivenni. De sebaj, fogadjuk el az indokolást, 
mi van azonban a kérdés másik oldalával ; a szent 
arcával, miért nem ismerték föl Aretinot, maga 
Aretino sem. sem a kortársak és az utókor sem 450 
évig senki, pedig Aretino arcképét maga Tiziano 
festette? Ami közismert volt.

Aretino támadásának histórikumával is baj van. 
Michelangelo a freskót 1534-től 1542-ig festette, III. 
Pál pápa rendeletére. Aretino csak 1535-ben említi 
először Michelangelo nevét, rendkívüli hódolattal írja 
róla: „Király sok van a világon, de Michelangelo csak 
egy!” Levélben fordul hozzá és kér tőle egy rajzot, 
vagy festményt, hogy annak alapján írhasson róla, 
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miközben nem egy finom megjegyzést vet oda, többek 
közt Michelangelo művészetének azt az alapvető tulaj
donságát emelve ki, hogy a körvonallal a legmeg
rázóbb hatásokat nyugodalmassá tudja tenni. A mes
ter küld is neki egy rajzot, még pedig az Utolsó ítélet 
egy kartonját, mely szent Katalint ábrázolta a kerék
kel, mert akkor már az Utolsó ítéleten dolgozott. 
Aretino azonban többet akart volna és újra hozzá
fordul, miközben nagy lendülettel, költői képekben 
írja le, mikép képzeli ő az Utolsó ítéletet. Michelan
gelo erre sajnálkozását fejezi ki, hogy nem használ
hatja fel a gondolatokat, mert a karton már teljesen 
kész és a munkába el van merülve.

Michelangelo, ki azt írta volt Aretinonak, hogy 
nagy örömére szolgálna, ha írna róla, hiszen „csá
szárok és királyok a legmagasabb kegynek veszik, 
ha tolla megnevezi őket”, egyre késik az ígért rajz 
beküldésével, ami Aretinot felbőszítette, — nem ilyen 
elbánáshoz volt szokva. Császárok, királyok, fejedel
mek. művészek mind fizettek neki, csak írjon róluk. 
Egyedül Michelangelo, makacskodik. Művész-barátait, 
kik Rómába utaztak, megkéri, hogy figyelmeztessék 
Michelangelot ígéretére. Újra levélben fordul hozzá, 
s elmondja, hogy mikor az Utolsó ítélet-et rézmetszete 
ben látta, sírt örömében és hálát adott istennek, hogy 
most él s írja, hogy Tiziano is rajong érte. Michelan
gelo nem válaszol. Cellini közvetít. Végre Michelangelo 
küld neki valamit, rajzot, vagy metszetet? Nem tudni, 
de Aretino ezzel sincs megelégedve, s ezt megírja neki. 
Michelangelo hallgatásba temetkezik. Aretino, levelet 
ír Cellininek, mondja meg Michelangelónak, hogy 
türelme fogytán van, ilyen semmiséggel nem lehet őt 
elhallgattatni. Vagy vagy. De Michelangelo nem felel. 
Tiziano ekkor, a pápa meghívására Rómába megy, 
összejön Michelangeloval. Michelangelo nagyon hűvö
sen nyilatkozik róla, főleg rajztudásáról, ami Tiziano 
fülébe jut. Nem lehetetlen, hogy ezt megírta Aretino- 
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nak, testi-lelki barátjának, ami aztán Aretinot híres 
támodó pamfletj ének megírására késztette, 1545 no
vemberében, a festmény leleplezése után három évvel. 
Aretino a képet nem látta, csak Enea Vico rézmet
szetéből ismerte, s csak e kései levél után támadtak 
Michelangelónak kellemetlenségei, 1555-ben, mikor 
IV. Pál pápa felöltöztette egynéhány meztelen alak
ját a képen.

A dátumok tehát nem igazolják az olasz pro
fesszor ama föltevését, hogy Michelangelo kínzójának 
Aretinot festette, hogy a kritika sebeit panaszolja, 
mikor a megnyúzott testbe önarcképét festi. Volt 
Michelangelónak azonkívül is elég baja életében 
pápákkal, kardinálisokkal, segédeivel, munkásaival, 
művésztársaival, — csak éppen a kritikával alig, 
hiszen életében divino-nak nevezték, s éppen erre cé
loz Aretino, mikor azt írja pamfletjében, hogyha 
Michelangelo di-vino (borból való), ő sem dell’aqua 
(vízből való).

La Cara felfedezése tehát valahol sántít.

(1925)



TIZIAN-KIÄLLITÄS 1935-BEN

A pesti villamosok ablakai fölött 1935-ben vö- 
röslött a felírat: Tizian-kiAllítás, Velence.

Valóban nem mindennapi eseményt harangoztak 
be velencei barátaink. Elképzelni is mámorító: száz- 
egy darab Tizian egy helyen, a Pesaro-palotában, ott. 
ahol az a mecénás-család lakott, ki Tiziant élete 
hosszú során kitartóan támogatta.

Itt ülök az íróasztalom előtt és belépek a palo
tába. Persze csak képzeletben. Kezemben a kiállítás 
katalógusa. Ahogy ezt a katalógust forgatom, mindun
talan megcsóválom a fejem. A római Borghesékkel 
mi van? Miért nem adták oda az Égi és földi szerel
met? Mi van a spanyolokkal, miért nem adták oda 
a két spanyol királyarcképet, ha már szélnek eresz
tették az élő spanyol királyt? Es München? Miért 
oly fukar a kölcsönzésben? Amit odaadott, az is 
tiziani, de miért nem adta oda a Krisztus kicsúf alta
tását, azt a művét Tiziannak, mely a legnagyobb 
csoda, néhány évvel halála előtt, kilencvenhat éves 
korában festette, az új stílusa kiformálása idején? 
Ha a Louvre ugyanezen tárgyú korai képe ott van, 
mily nagyszerű pillanat lett volna a két képet egymás 
mellett látni és egy élet, egy ilyen élet fejlődési foko
zatait megcsodálni?
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Rembrandt' és Tizian, a festőművészet két végső 
foka s az a nagy, a megdöbbentő, hogy végül ők is 
egymáshoz közeledtek. Ezt egyszer Münchenben ada
tott fölismernem, ahol Rembrandt öregkori önarcké
pét csak egy terem választotta el. Tizian Krisztus ki
csúf oltatásától. Csak átléptem a küszöböt és bámulat
tal láthattam, mintha összebeszéltek volna. Rem
brandt úgy festett ez önarcképen, mint Tizian a nagy 
képén, úgy, azzal a színegybekenéssel. színegymásra- 
rakással, színfelrakással, mellyel a színekben titokza
tos fényeket rejtettek el, úgy, hogy minden negyed
órában, a világítás változásával más és más színek 
buggyantak fel a színpásztákból. Szinte 'egy félszá
zadnál több idő választotta el őket egymástól. Tizian 
nem ismerhette Rembrandtot. De vájjon az Amster
damban lakó hollandushoz nem juthatott-e el a nagy 
olasz valamelyik képe? Talán éppen ez a Krisztus? 
Vagy más öregkori műve? Csak állottam e rejtély 
előtt és azt hittem, Buffon úrnak van igaza, hogy a 
zseni — türelem. Egy hosszú élet tapasztalata ha
sonló eredményekhez vezet. A fejlődés láncolatát kel
lene csak m'egszerkeszteni.

Képzelhetni meglepetésemet, mikor egv újabb 
Rembradt-kutatás megtalálta a csődbe került mes
ter üzletének — mert Rembrandt régiségkereskedő is 
volt — leltárát, s abban olvasom: „nagy manpa Ti
zian talán összes műveinek sokszorosításaival”.

Tehát nvomon volnánk. Rembrandt, még Rem
brandt is tőié tanult. Nemcsak motívumokat, de szín
kezelést is. hiszen ha üzleti könyveit megtalálnék, bi
zonyára kiderülne, hovv volt az üzletében Tizian is — 
ahogy volt Giorgione, Bassano. Correggio és Caravag- 
gio, mert újabban — szorgalmas műtörténészek, 
egvéb munka hí ján — azt is kikeresték, mely metszet 
részletét olvasztotta be egyik-másik művébe. Száza
dokra volt szükség, hogy ezt fölismerjék. Mert Rem- 

10 



brandt fölényesen bánt még Tizíannal is, Correggio- 
val is, nemcsak Tempestával, Rembrandtot csinált ő 
mindenből, amihez csak hozzányúlt.

így tett Tizian is. Tintorettot utóbb, Giorgionét 
előbb, az öreg Pálmát s tanítványait, Bassanot, Paris 
Bordonet, mindent felszívott ő a maga művészetébe, 
mely éppen azért olyan változatos, olyan gazdag stílus
jegyekben, hogy minduntalan fel-felbukkan egy, csak 
nagynehezen fölismert képe, mint nemrég a gróf 
Pálffy-hagyatékból a Szépművészeti Múzeumba került 
női arckép, melyet egy fiatal magyar szakember, 
Gombosi György határozott meg végérvényesen. Ott 
is szerepel az most a veiencei Tizian-kiállításon. Ott. 
fog végleg eldőlni a száz Tizian között, minő helyet 
foglal el a mester élet-művében.

Egyáltalán, ez a száz Tizian együtt egy rene
szánsz palotában, amelyben a mester oly sokat meg
fordult, ahol barátaival. Aretinoval s a Pesaro do- 
gékkal, szép asszonyok ragyogó környezetében annyi 
boldog órát tölthetett, a legnagyobb művészi élménye 
lehet annak, akit ez a múlt, a szépség, a gondatlan
ság, a báj ez örökre letűnt világa — ha képzeletben 
is — valaha csak elragadott. Oda állani, a falakra 
aggatott Tizianok szemlélete után egy loggiába s an
nak peremére támaszkodva, elnézni a Lido felé, hol 
egykor Tizian háza állott, az Aretinoé mellett s hall
gatni éber álomba merülve, szép asszonyok kacajától 
megtört beszélgetéseiket, aminőket Dolce írt le. való
ban ez királyi élvezet, minőt az akkori fejedelmek is 
irigyeltek, még a spanyol király is, ahogy azt le- 
dilrtálta íródeákjának Tizianhoz intézett levelében.

Annál is inkább, mert Tiziant csak Velencében 
lehet igazán élvezni, mert onnét szedte a színeit, a 
lagúnák atmoszférájából, amit már kortársai is föl
ismertek s mikor egyszei' a mester távol volt, s a nap
lemente valami kivételesen pazar színjátékot rögtön- 
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zott, Aretino azt írta Tiziannak: „tegnap este — a 
csodás esti fények láttán — egész Velence azt kiál
totta: — Hol van Tizian? Ezt csak ő tudná meg
festeni 1..

(1935)



VERONESE AZ INQUISITIO ELŐTT

Olaszország 12 évvel ezelőtt ünnepelte meg a 
nagy velencei mester, Paolo Veronese születésének 
négyszázéves évfordulóját.

Ha akkor Delacroix korában éltünk volna, vissz
hangzott volna tőle a művészvilág. Veronese színpom
pájától megittasult az előttünk élt nemzedék. Maga 
Delacroix a Louvre Veroneseihez ájtatos szívvel járt 
színeket tanulni, amint azt naplójegyzetei tanúsítják, 
még Cézanne is bámulattal nézett fel rá, mint a tónu
sok árnyalatainak csudás keverőjéhez. Szinyeinek is 
legnagyobb élményei voltak Veronese velencei alkotá
sai. De a mai kor művészei vállvonogatva nézik. 
Valéry, a francia költő, panaszolja is Loukomski új 
Veronese-életrajzához írt előszavában, hogy mennyire 
eltávolodott korunk a nagy díszítő mester művészi 
felfogásától. Pedig az igazi művészet — szerinte — 
a nagy egység teremtése. Eupalinos-ábaxt írja: Nem 
a részlet a fontos az alkotásban. Ez elv alapján el
ítéli a mai kor részlethajszáját, melybe belefullad, 
ahelyett, hogy nagy elképzeléseket összefoglaló álmo
kat élne.

Veronese velencei meseképei előtt hány ezer 
magyar gyönyörködött ezüst tónusokba ágyait csodás 
szín játékaiban, a Louvre sokezer magyar látogatóját
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hogy gyönyörködtették a Kánál menyegző pompáza
tos szinkáprázatai. Hányán álltunk e helyeken a 
sárga, zöld, csillogó rózsaszínek, a bíbor és kék árnya
latok káprázatos pompájától megittasultan, mint bá
multuk a selyem és brokát, a napfény és arany fölé 
borított, ezüstben csillogó tónusfátyol remegését, 
mellyel a színek mágusa elkápráztatta nézőit! Amit 
az élet szépet, ragyogót, csillogót ad, Veronese lelopta 
vásznaira, hogy e színcsodákkal szebbé tegye az éle
tet. Muzsika, mozgás, életöröm zeng a képein, melyek 
a bibliai tárgyakat a velencei nemesek pompába me
rült életébe írják át, minden, ami bánat, ami keserv, 
ami nyugtalanító ki van zárva e vidám és derűben 
feloldódó látományokból, a selyem suhogása, az élet
öröm vidámsága, az élet mozgalmassága és gond
talansága ragyog fel előttünk, hogy önfeledten egy 
csillogó álomvilágba ragadjon. A velencei napfény 
végigsurran a lakomázók sokaságán, a biblia komor 
fensége helyett az életöröm játékos mozgalmassága 
viharzik előttünk, mosolyog az élet, zeng a muzsika, 
sürög-forog a nagy szolgahad, a lakomázók gondtalan 
vidámsága elfeledteti az élet nehézségeit, mert bú és 
bánatot nem ösmer ez a világ, hol a színek pompázó 
fényben úsznak és meseszerű ragyogás csillámai fosz- 
foreszkálnak alakjai fölött.

Márványpaloták csarnokaiban szépséges szőke 
nők között hullámzik a tömeg és az oszlopok között 
kicsillog az ég kékje, melyet finom bárányfelhők szag
gatnak meg. A fény és árny játéka, a szétszórt vilá
gítás színes árnyékai, az anyagok, a selyem, bársony, 
brokát csillogása egybeolvad. Delacroix, ki csak a 
párizsi Veroneseket ösmerte, imádkozni járt a színek 
e harmóniájához. „Veronese az előadás non plus 
ultrája“, — írja naplójában 1852-ben, s kutatja, 
mivel hozza ki azt a csudás egyszerűséget, mely elő
adásának főjellege? Veronese négyszáz évvel ezelőtt 
már ismerte a plein air titkait, ismerte a színes ár- 
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nyékok és féltónusok összeolvasztásának hatását, 
tudta, hogy a helyi színek fölé mint lehet ezüst 
tónusfátyolt borítani. Veronese nagy kolorista ereje 
tárgyai gazdagságát felfokozta.

Mivel a dekoratív hatás titka a szem megnyug
tató erejében rejlik, Veronese nem törődött a per
spektíva törvényszerűségével, s hogy alkotásainak 
síkszerűségét megőrizze, hogy a falat, melyet díszí
tett, falnak éreztesse, ami által a megnyugtató egy
szerűséget ért el, Louvre-beli művén, a Kánai 
menyegzőn, hét szempontot és öt látókört vett fel, 
csak hogy a szemet ne izgassa. A velencei Lakoma 
Lévi házában két látókör és két szempont segélyével 
éri el ugyanazon megnyugtató hatást- Fokozza ezt az 
egységhatást a színeire borított tónusfátyolával, 
amely alatt a legragyogóbb árnyalatok finom egy- 
másbaolvasztásával halk melódiákban omlanak össze 
a színek.

Minden más szempont mellékes volt a szemében. 
Festő, csak festő volt.

De a XVI. század közepén, az ellenreformáció 
századában, még Velencében, Tizian és Tintoretto 
hazájában sem lehetett pusztán festői szempontok
kal dolgozni. Pedig Veronese már elismert mester 
volt, mikor Veronából Velencébe került, s ott Tizian 
protektorátusa alatt a fiatal mester csakhamar nagy 
elismerésre tett szert. 1557-ben a könyvtárterem ki
festésére pályázatot hirdettek a fiatalabb velencei 
mesterek között és Veronese nemcsak első díjat, de 
mint Vásári beszéli, aranyláncot is nyert. Pálya
nyertes képe a Zenét ábrázolja, három csodaszép nőt, 
akik közül az egyik a lyra de'gambet játssza, egészen 
belemerülve a tündéri hangokba, a másik lanton ját
szik, a harmadik énekel. Vásári elragadtatással írja 
le a csodás alkotást. Attól kezdve Veronese Tizian és 
Tintoretto mellett Velence kiválósága lett és mégis 
mikor 1572-ben a S. Giovanni e Paolo számára meg- 
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festette a Lakomát Lévi házában, egy évvel később 
az inquisitio elé idézték, hogy számot adjon arról, 
hogy merte a szent tárgyat úgy elvilágiasítani ? Első 
pillanatra meghökkenünk, arra gondolván, micsoda 
következményei lehettek volna ez „idézésnek“. 
Giordano Bruno emléke száll fel képzeletünkben. De 
a döbbenet erősbödik, ha Ruskin-nél, annak a velen
cei képtárt ismertető könyvében olvassuk: „A terem 
főfalán függ Veronese azon képe, melyért — és 
pedig teljes joggal — az inquisitio elé idézték“ Rus
kin tehát a tárgyat nézte, az elvilágiasított tárgyat 
s ha ő az egyik szavazóbíró ... nem, elképzelni is 
borzalmas •..

Az inquisitio tárgyalásának jegyzőkönyve meg
maradt. Nagyszerű kortörténeti dokumentum ez. 
Minekutána személyi adatait bemondta, megkérdik 
tőle, tudja-e, hogy miért idézték be? Elmondja, hogy 
a S. Giovanni e Paolo-barátok kifogásolják, hogy a 
képen egy kutyát festett és azt akarják, hogy Mag
dolnát fessen helyébe, de ő nem tartván odaillőnek, 
nem tett a kérésnek eleget. Az inquisitio aztán kér
déseket tesz fel a kép egyes jeleneteire vonatkozólag.

Kérdés: Mit jelent a lakomán az az alak, akinek 
az orra vérzik?

Felelet: Az egy szolga, akinek véletlenül meg
ered az orra.

K.: Mit jelentenek azok a német módra öltözött 
alabárdos alakok?

F.: Mi festők olyan szabadságokkal élünk alko
tásainknál, mint a költők és az udvari bolondok. 
Ezért festettem az alabárdosokat, az egyiket ivogat- 
va, a másikat, amint a lépcsőn eszik, mert alkalmas
nak és illőnek találtam, hogy a ház ura, aki gazdag 
és pompaszerető ember volt, szolgákat tartson.

K.: S azt a bolondot, aki papagályt tart az 
öklén, mi célból festetted?

F.: Az csak dísz, ahogy szokás ilyet festeni...
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A kérdések sorjában azt célozzák, hogy a kép 
világias jellegét bizonyítsák. Ezekre feleli aztán Ve
ronese s ez művészetének legfőbb jellegzője:

F.: Ha én a képen csak egy kis szabad teret ta
lálok, igyekszem azt elképzelt alakokkal kitölteni.

K.: Megparancsolta valaki neked, hogy e képen 
németeket, bolondokat és más ilyen figurákat alkal
mazzál ?

F.: Nem, de azt a megbízást kaptam, hogy úgy 
díszítsem, ahogy illőnek találom. A kép nagy és így 
sok alak fér rá.

K.: De a díszítésnek nem kell-e a tárggyal har
monizálni, azzal szoros kapcsolatban lenni, avagy 
mindent képzeletedre bízol szabadjára?

F.: Én meggondoltan festek, ahogy az eszem 
diktálja.

Az inquisitio további kérdéseiben a Lakomát el
kezdi Utolsó vacsorának nevezni, hogy a világias 
részleteket a tárgy megszentségtelenítésének tün
tesse fel. De Veronese nagy példákra hivatkozik, 
Michelangelo Utolsó ítéletére, hol az alakok mez
telenek.

K.: De ott az utolsó ítélet látható, ahol pedig az 
alakokat nem lehet elképzelni ruhástól- De ott sin
csenek bolondok, kutyák és fegyverek, sem más 
tréfák...

Ezért arra ítélik, hogy képét három hónap alatt 
fesse és alakítsa át. A velencei Akadémiában látható 
kép azonban azt bizonyítja, hogy Veronese nem en
gedelmeskedett. Ennek oka az volt, hogy Veronesét 
felvilágosították, hogy Velencében az inquisítiónak 
nincs joga a művészet és irodalom fölött ítélkezni. 
Különben is a signoriához föllebbezhet, amelynek 
V. Miklós pápával kötött egyezség szerint joga van az 
érdekei ellen vétő inquisítiói ítéleteket megsemmisí
teni. Maradt tehát minden a régiben. Az ünnepelt

2 Lázár: Kis írások nagy művészekről 17



mesternek haláláig, 1588-ig, igen jó dolga volt a gaz
dag Velencében, ahol hatvan éves korában, mell- 
hártyagyulladásban meghalt.

Bizonyos azonban, hogy ha ez nem Velencében 
történik, hol a tanács hatalma az inquisítónál is 
erősebb volt, Veronese mester nem mellhártyagyulla- 
dásban halt volna meg.

(1928)



VALAKI, AKI REMBRANDTOT LÁTTA

Egy napló bukkant fel, egy orvos naplója, aki 
ismerte, szerette Rembrandtot, bejáratos volt házába, 
kezelte mindkét feleségét, gyerekeit és belelátott a 
leikébe. Az ükunokája rátalált a naplóra és kiadta. 
Hendrik van Loon a neve, aki Doktor Jan van Loon 
naplójának kiadásával bevilágított egy lángelme tit
kos életébe. Amióta a Rembrandtra vonatkozó okmá
nyokat Hofstede de Groot (1906) kiadta, nem jelent 
jneg ilyen jelentős, Rembrandtot elevenné varázsoló 
könyv.

Olvasom a könyvet. Miért írta a doktor e naplót ? 
Mert megrendítette a nagy művész rideg teme
tése. Ahogy a részeg sírásók belehajítják a koporsót, 
niég annyi ideig sem várva, hogy egyik barátja egy- 
Pár szót szóljon a halottról, egész lényében fellází
totta az orvosbarátot. Spinozával találkozik. „írd le 
fájdalmadat, tanácsolja neki a bölcs — én is ezt te
szem“. S hozzákezd a napló megírásához.

1641-ben ismerkedett meg a művésszel, aki már 
akkoi’ hét esztendeje nős, gyermeke van, de felesége 
tüdővészben szenved. Este jön érte a dada, mert az 
asszony rosszul lett. Ennek a dadának gonosz a te- 

— állapítja meg magában az orvos, — s 
első pillanatra gyűlöli, megérezve, mennyi baja lesz
2

19 



véle a gazdájának. Meg van lepve, mikor Rembrandt 
házában körülnéz, a sok kép és rárítás és a munka
hely átabotája és mellette a sok drágakő, ékszer egy
más hegyén-hátán, — látszik, hogy az asszony bete
geskedik, a dada gonosz indulatú nő, a művész pe
dig csak az álmainak él. Az orvos rendet akar terem
teni, de a dada ellenkezik és a művész fél a pörpat- 
vartól, mely zavarja munkájában.

— A világon, — mondotta neki a művész, — 
csak a dolgok szelleme számít.

— Ez annyit jelent: a halhatatlan emberi lélek.
— Ez annyit jelent: minden teremtett dolog hal

hatatlan lelke.
—Ez annyit jelent: a szék, az asztal, a macska, 

a kutya, a ház, a kocsi halhatatlan lelke?
— Ügy van.
— A könyvek, virágok, felhők halhatatlan lelke ?
— Ügy van.
Az orvos álmélkodva hallgatta. Hány ember érti 

ezt az embert?
Az orvos együtt van vele, mikor az úgynevezett 

„Éjjeli őrjáratot“ festette, melynek nagyszerűségétől 
óriási sikert vár és amelytől egy életre való sebet 
kapott. Kinevették érte, mert Banning kapitány 
emberei meg voltak sértve, hiszen a tömegfel
vonulásban egyik a másikat eltakarta, — hát csak 
nem fizetek 160 forintot, mert a fejem búbja kilát
szik ? — panaszkodtak. Az 5000 forint megigért ösz- 
szegből nagynehezen csak 1600 forintot tudott behaj
tani. Aztán a lekicsinylés. Több hivatalos megbízás
hoz nem is jut többé. A kollégái kárörvendését az or
vos részletesen leírja. Hogyan, a világ nem változik? 
A kartársak a XVII. században is — kartarsak vol
tak, akárcsak ma, boldogok, ha az igazit az útból 
félrehajíthatták? De mit törődik ezzel a művész ? Nem 
„aprehendál”, mint Szinyei, hanem uj álomképekbe 
merül, s akkor a világ nem létezik a szamara. Azt nem 
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látja, hogy otthon a dada zsarnokoskodik az asszo
nyon, a gyereken, sőt magán a művészen. Mit bánja? 
Csak dolgozhasson. Az orvos egyre kéri, hogy ker
gesse el a gonosz nőt. Rembrandt egyre halasztgatja, 
— hiszen akkor új p'erszónát kellene a házhoz venni, 
ami zavarná a munkában, felesége ágynak dőlt, neki 
kellene az új szolgálónak mindent megmutatni, de mi 
lenne a munkájával? Az öreg hetvenöt éves Swarten- 
houtnét, kit éppen festett, nem várakoztathatja meg- 
A dada marad. Saskia meghal. Rembrandt beleöli ma
gát a munkába. A dada az úr a háznál. Mihamar nagy 
anyagi zűrzavar áll be. Rembrandt nemsokára 
csődbe kerül, házát eladják, képeit elzálogosítja — 
mindegy. Rembrandt álmainak él. Az orvos ekkor tit
kos megbízással hét esztendőre Amerikába megy, 
még az utolsó estén is kéri a mestert, igyekezzék mi
nél előbb a dadától megszabadulni, mert rossz vége 
lesz a dolognak. A sok sürgetést Rembrandt zokon 
vette, s hidegen válnak el.

Sajnos, a doktornak igaza volt, a dada mind 
követelőbb lett s Rembrandt végül is el akarja ker
getni, amire az dührohamot kap, hazugságokat kezd 
terjeszteni, amiből per lesz, az asszony szenvedélyesen 
védekezik, ekkor már mindenki látja, hogy ez asszony 
őrült és beviszik az őrültek házába. Rembrandt 
havidíjat utal ki neki, még aztán is, mikor pedig már 
vagyonilag összeroppant, az őrült nőn'ek tovább fizeti 
a megígért havidíjat. Mi kötötte őket össze?

Rembrandt anyagi viszonyainak romlásával pár
huzamos művészetének egyre hatalmasabb és titok
zatosabb emelkedése. Leikébe mélyed és onnét szín
csodák bukkannak fel. Emberibb lesz és menekül egy 
ideális világba, az Újtestamentom szimbolikájába. Az 
új világban tartózkodása alatt levelet kap egy barát
jától a doktor, mely elbeszéli Rembrandt egy él
ményét. Egy olasz nemes megnézi műveit és nagyon 
tetszenek neki, s katolikus érzésében csak azt kér'
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hogy tegyen szentjeire nimbust, bármily halaványan, 
ha csak éreztetve is, a festői előadást ez nem befolyá
solhatja, nemde?

— Sajnos, nem tehetem, — felelte Rembrandt, 
— festésmódomon épúgy nem változtathatok, mint 
fejformámon.

Mikor visszatért, az orvos Rembrandt házában 
már ott találja Hendrickjét, az új gazdasszonyt, ki 
Saskiát pótolja, szíve nemességével. Az új cseléd úgy 
tűrte a megaláztatást, a szenvedést, a közmegvetést 
mesteréért, mint egy szent. Távolléte alatt dr. 
Ephraim Bruno zsidó orvos volt Rembrandt házi
orvosa, aki fiát, a beteges Titust felügyelte, együtt 
szeretnék Rembrandt anyagi viszonyait szanálni, de 
azok olyan bonyodalmasak, hogy nincs számára ir.

Sokat beszélgetnek újra művészetről, egyszer azt 
mondja neki a mester:

— Létező dolgokat mindenki tud festeni. De dol
gokat festeni, melyek csak feltevésekben léteznek, ez, 
kedves doktor, teszi az életet érdekessé...

Rembrandt sorsa egyre rosszabbra fordul. A 
doktoré is. Kutatja, hogy lehetne érzéktelenítő szert 
feltalálni, ami a beteg kínjait az operáció alatt érzés
telenítse. Amerikából olyan szert hoz haza, amivel ezt 
eléri. De kartársai ez ellen fellázadnak. A papok is 
kiprédikálják. Kórházat építtet, de a prédikációk fel
izgatják ellene a népet és egy napon felgyújtják a 
kórházat. Koldusszegény lesz. Hendrickje gyereket 
szül, amiért a papok kitiltják a templomból, a dok
tor pedig elveszti betegeit. Rembrandt az új város
háza számára megrendelést kap, de a festményt nem 
veszik át. Csődbe kergetik. Ahogy Spinozát a zsidók 
kiközösítették, Rembrandtot kiközösítik a sorscsapá
sok. Hendrickje kezébe veszi sorsának intézését. 
Titusszal, a mester fiával, közös műkereskedést ala
pítanak és a mester nekik dolgozik. A doktor szerez 
neki egy nagy megrendelést. Ekkor festi a posztó- 

22 



kereskedők céhének vezetőit, általános megelégedésre. 
De Hendrickje meghal. Fia megnősül. Egyedül marad. 
Elhagyatva él. Ekkor festi a nevető önarcképet. Ki
röhögi a sors csapásait- Leánya, Cornelia van csak 
mellette, mikor meghal. A doktor halálos ágyán fel
olvassa neki a bibliából, hogy Jákob küzd az angyallal. 
Rembrandt haldokolva így szól:

— És Jákob egyedül maradt. Küzdött, küzdött, 
mert az Ur akarata, hogy küzdjünk, küzdjünk so
káig, míg felvirrad a hajnal.

Aztán elaludt.
— Hál* Isten, — mondta a lánya, — apa el

aludt.
Az orvos a beteg szívére teszi a kezét. Nem vert. 
— Hál* Isten kiszenvedett...
A naplónak vége.

*

Vájjon igazi napló-e? Vagy csak van Loon regé
nyes életrajza?

Amit a dokumentumok igazolnak, van Loon 
mindent felhasznált. De a részletek csak elképzelések 
vagy az orvos való élményei?

(1932)



AZ AMSTERDAM! REMBRANDT-KIÁLLITÁS

Mikor 1669-ben eltemették Rembrandtot, a köz
vetlen hozzátartozóin kívül igen kevesen, még egy
kori tanítványai közül is alig néhányan jöttek el a te
metésére. Azóta sok év telt el, közel háromszáz és 
Rembrandt neve hogy megnőtt ez idő alatt!

De nem oly régóta.
Még nincs száz esztendeje, hogy Delacroix azt 

írta be naplójába: „Végül talán rájönnek arra, 
hogy Rembrandt sokkal nagyobb festő Raffaelnél“. 
Egyszer aztán rájöttek, s azóta szakadatlanul hir
detik, főleg mióta a realista szellem legyőzte a 
klasszicista, beteggé halványodott idealizmust. A mi 
századunkban aztán Rembrandt vezet, ö a gyűjtők 
vágyódásainak sóvárgott tárgya, Rembrandt egy 
ismeretlen művének fölfedezése, szinte azt mond
hatjuk, világesemény. Ami a Rembrandt-fölfedezé- 
seket illeti, annak komoly alapjuk van. Kevés olyan 
szorgalmatos művész volt a világon, mint ő, kevesen 
hagytak hátra olyan bőséges életművet, hiszen a 
még lappangó műveinek jegyzéke majd egy kis ívet 
tesz ki legutolsó életírójának, Hevesy Andornak 
Rembrandt-köny  vében.

A magyar Rembrandt-kutató e kis műve kitű
nően foglalja egybe a legújabb kutatások eredmé



nyeit, müveire éppen úgy, mint élete eseményeire vo
natkozóan. Abban persze igaza van, hogy egyedül 
Balzac lett volna méltó Rembrandt élete megírására. 
De az olyan hűséges tájékoztató, mint az övé, még 
mindig többet ér, mint az a hatalmas kötet, telve 
hömpölygő frázisokkal, minőt Neumann tanár úr 
«állított össze. Minél több adat kerül felszínre, melyek 
be-bevilágítanak a holland mágus leikébe, annál 
csodásabb világ tárul elénk. Mint egy boszorkány
konyha, olyan ez az ő képzeletvilága. Belekerült abba 
lassanként mindenféle bric-á-brac, csodás mesealakok 
bontakoztak ki e mágikus kohóból.

Alig egy pár éve láttunk egy nagyszabású 
Rembrandt-kiállítást és Amsterdam újra rendezett 
egy újabb, bár kisebbet. A Rijks-múzeumban az ott 
látható remek Rembrandt-sorozaton kívül, 35 kép és 
rajz gyűlt egybe, köztük olyanok, melyeket a lap
pangó művek közül újabban emeltek ki. Bode hatal
mas kötetekben állította össze — Sedelmayer kiadá
sában — az ismert Rembrandtokat, remek fény- 
pyomatokoan, erre Sedelmayer nem sajnált semmi 
pénzt, de azóta mintha csak a föld alól bújnának elő, 
egyre-másra találnak újabb Rembrandtokat, külön 
kötetbe foglalta őket egy amerikai tudós, a német 
származású Valentiner s most Hevesy összeállította 
a még mindig felkutatásra váró képeket, melyeket 
az irodalomból, egykori aukció-katalógusokból isme
rünk, csak a hollétüket nem tudjuk.

Az újonnan fölfedezett képek közül való Putifár 
neje Józsefet bevádolja c. mű, mely egy újabb remek
művel gazdagította Rembrandtnak remekekben 
egyébként sem szegény életeművét. A mostani 
amsterdami kiállításon ezenkívül egy ifjúkori műve, 
a nehezen hozzáférhető helyen levő Balaam szamara, 
egy ifjúkori — 22 éves korából való — önarcképe és 
fiának, Titusnak egy arcképe emelkednek ki. Ha
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Max Nordau élne, az újonnan fölfedezett Putifárné- 
képben különös öröme telne.

Nem azért, mert a képben gyönyörködnék, ha
nem mert igazéivá látna azt a bogarát, hogy Rem
brandt beteg szemű ember volt, aki a színskálának 
csak az egyik felét láttc., de azt azután csodás ár- 
nyalatfíncrnságokban, míg a színskála másik fele 
iránt vak volt. A zöld és kék mint lokális szín sem 
fordul nála elő, aranyosbarna vagy vörösessárga 
tónussal átvon ő mindent, mert a spektrum lila olda
lát nem látta, csak a vöröset és ezzel pótolta a 
hiányzó színeket. Ezt Nordau dyschromatopsiának, a 
színlátás elferdülésének nevezi, egyik formája ez az 
úgynevezett vöröslátásnak, az erythropsiának, ezzel 
hangsúlyozza ki a vörös és sárga színeket és ezek 
csodálatos árnyalatait, mert Rembrandt a spektrum 
hosszúhullámú részét úgy érezte, ahogy más előtte 
és utána senki, épp az egyoldalúsága juttatta kolo- 
rítja csodás eredményeihez

A materialisztikus világnézet hívei így akarták 
magyarázni Greco sajátos formalátását is, az elnyúj
tott és merev alakokat, Greco szembajából, mint 
ahogy Nordau tette Rembrandt állítólagos organi
kus szemhibájával. De vájjon hány más ember szen
vedett ugyanilyen szembetegségekben, mint Greco 
vagy Rembrandt s hányból lett Greco vagy Rem
brandt?

Kellett tehát még valami másnak is hozzájá
rulni ahhoz, az ő állítólagos szembetegségeiken^kívül 
is, hogy azokat a maguk nemében páratlan müveket 
alkothassák, minden szembajuk ellenére.

Ezt a valamit aztán korról-korra máskén ma
gyarázták. Az impresszionizmus diadala idején, a 
jelen század első évtizedeiben, Rembrandt művésze
tének azon elemeiben látták nagyságát, melyekkel 
az akkori idők művészetének ősévé lehetett magasz- 
tosítani. De egy ilyen sokrétű és mélységes érzésű 
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művészt nem lehet mégse egyetlen irányhoz lekötni. 
Ennek a fuzsitos művészi interpretációnak utóha
tása, ha egyesek most Munkácsyban is csak azt is
merik el, amikor — akarata ellenére — impresszio
nista volt. A Rembrandtoknál sem az az örök érték, 
hogy például a százforintos lap baloldali csoportja 
alig hogy éreztetve van, míg más helyeken erős 
fény- és árnyellentétekkel dolgozik. Nem hiszem, 
hogy a baloldal vázlatossága az optikai kép egységé
nek megőrzése miatt jött létre, hanem ezzel az ellen
téttel a plasztikailag megmunkált részt fokozatosan 
kiemelni akarta. Ha pedig mégis megérzett volna 
Rembrandt valamit az impresszió közvetlen megőrzé
sének jelentős voltából, századokkal Monet előtt, 
azért még sem lehet őt ezen egyetlen érdeméért „át
értékelni“. Nem ez az igazi Rembrandt. Mint ahogy 
nem az az igazi Munkácsy, ahol egyik-másik vázlatán 
hallatlan kolorisztikus finomságot ragadott meg. 
Ezekkel az álteoriákkal csak lebecsülik Munkácsy 
hatalmas képzeletét. Aki Amsterdamban odaáll az 
„Éjjeli őrjárat“ elé, aki a Louvre-ban belekerül az 
„Emmausi ifjak“ bűvkörébe és szemébe süt a Krisz
tus arcán világító fény, az meglátta Rembrandtot.

Annak megértem, hogyha könny szökik sze
mébe, mint legutóbb nekem az emmausi kép előtt, 
mit észrevett egy idősebb angol hölgy és figyelmez
tette rá a teremőrt. Talán beteg vagyok. A teremőr 
hozzám jött s megkérdezte mi bajom?

— Mi bajom? — És ránéztem. — Az a bajom, 
uram, hogy ez a csodakép nem a miénk, hanem az 
önöké...

A teremőr vállat vont és jelentőségteljesen rá
nézett az idős angol hölgyre.

(1935)



A ROTTERDAMI VERMEER-KIÁLLÍTÁS

Aki a Louvreban észrevette azt a kis világcso
dát, melyet Vermeer, a delfti Vermeer festett s egy 
csipkeverőnőt ábrázol, kinek arcát a napsugár csó
kolgatja, nemcsak színt és nemcsak rajzot, de mun
kába elmerülést és főleg olyan ragyogást lát, aminőt se 
Renoir, se Degas soha utolérni nem tudott, aki — 
mondom — ezt a kis diadalát az európai szellemnek 
észrevette, az bizonyára meglepetve kérdezte, ki lehet 
ez a nagy mester, miért hallgat róla a krónika, miért 
nem dicsekedik vele Európa?

Mit csinálnának a japánok, ha egy Vermeerjük 
volna ?

Hogy nálunk Európában nem oly ritkaság a 
vele egyivású zseni, hogy Rembrandt mégis csak 
más, hogy volt Tizian és Tintoretto, Rubens és Va- 
lasquez, hogy sok sok nagy festője volt Európának, 
kik vele vetélkedhettek, nem ok arra, hogy Vermeert 
annyira a műértőkre hagyják.

De hiszen a múlt század első negyedéig már 
azt se tudták, hogy élt, sőt halálosan eltemették, mi
kor egy másik Vermeerrel zavarták össze, sőt mivel 
ez a másik összehasonlíthatatlanul alantasabb te
hetség volt, az igazi Vermeer tehetségét se ismer
ték fel.
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Egy francia kritikus, Bürger-Thoré vette észre 
a végzetes cserét és igyekezett a két személyt elvá
lasztani, de ez nem sikerült neki tökéletesen, mert 
viszont egy másik rokon mester műveit, a Peter de 
Hooch-ét tulajdonította neki.

Mindegy, fölfigyeltek rá és megkezdődött a kritika. 
Ma a túlkritikusok kilenc képét, az enyhébben ítélők 
harminchármat ismernek el, ez utóbbiak közül a 
Szépművészeti Múzeum csodás női fejét is, aminek 
bizonysága, hogy a rotterdami kiállításra is meghív
ták, ahol tizenhárom képét sikerült összegyűjteni.

Mivel pedig az új Boymans-múzeum felavatá
sára rendezett e kiállítás néhány rokonművét, de 
Hooch és de Witt műveit is odaállította a Vermeerek 
mellé, kényelmesen tanulmányozható a mester fej
lődése, ami alapját fogja vetni későbbi fölfedezé
seknek.

Üjra átlapoztam Bürger-Thoré emlékezetes ta
nulmányát, mellyel egy századok porától eltakart 
mestert kapart elő s szinte látom magam előtt a 
nagy műértő elragadtatását, mikor a drezdai Csábí
tást, a hágai delfti tájképet, a bécsi önarcképet, a 
berlini Nőt a gyöngyökkel egymásután fölfedezte és 
megállapította, hogy egyazon mester kezemunkái. 
Azóta sok levéltári adatot kikutatott a tudomány, 
tudjuk, hogy 1632-ben született Delftben s ott élt 
1675-ben bekövetkezett haláláig. Huszonnégy éves 
korában, mikor már két éve céhtag, festette a drez
dai képet a hallatlan erejű sárgabluzos nővel, egy 
olyan sárgát, amelyhez foghatót csak a velenceiek 
közelítettek meg, egy Veronese, az is csak az ihlet 
szent órájában. Nagyon keveset dolgozott, mert 
műveit megmunkálta, pedig kellett volna a garas, 
nyolc gyermekkel ajándékozta meg a felesége s ha 
néha-néha nem örököl, az adósságok elnyelték volna. 
Negyvenkét éves korában halt meg, nem sok öröme
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lehetett az életben, mely ilykép küzdést, munkát, 
sanyargást és kevés sikert adott neki.

Századokkal halála után megjött a nagy elég
tétel, ma Vermeer Rembrandt mellett Hollandia ün
nepelt művésze. Milyen megérdemelt siker. Milyen 
bámulatos finomságokat látott meg ez az ember.

Csak Pieter de Hooch hasonlítható hozzá, aki 
ugyan bonyolultabb feladatokat tűzött ki maga elé, 
mikor szoba belsejéit több szobába való átlátásokkal 
gazdagította, de Vermeer színeinek lágyságát és fé
nyének ragyogását nem érte utol.

Sőt meg kell állapítanunk, hogy csak delfti mű
vein (1665-ig), tehát míg Vermeerrel együtt dolgo
zott, égnek a színei, ha nem is Vermeer ezüst har
móniáiban, mert de Hooch a meleg vöröst is hasz
nálja, melyet Vermeer kerülve került g mikor átköl
tözött Amsterdamba, feltűnő hanyatlás jelei mutat
koznak nála. Túlozza a fényhatásokat. A kidolgozás 
felületesebb. Hússzíneibe valami kellemetlen kék fél
tónusokat kever. Néhány év múlva, 1677-ben azon
ban meghal. Negyvennyolc éves korában. Nem nyo- 
morgott, csak szenvedett. Delfti korában rajongott a 
napért, Amsterdamban — mikor jól megfizették —, 
elborult a kedélye és elsötétült így a palettája is.

Vajon ki lát be az emberi lélek mélyébe?
Harmadik társuk Fabricius tragikus sorsa meg

rázza művészete minden barátját. Harminc éves ko
rában, egy lőportorony robbanásánál vesztette el 
életét, mialatt a toronyőr arcképét festette. Hét órá
val a robbanás után húzták ki a romok alól. Még élt, 
de egy óra múlva kiszenvedett.

Rembrandt híve volt, talán tanítványa, minden
esetre követője, de igen egyéni és önálló fejlődés 
előtt állott. Természetesen igen kevés műve ismere
tes. Húszról tudunk, hatot megtaláltak, újabban né
hány igen érdekes arcképet.

A rotterdami kiállítás kiegészíti az amsterdami

30



Rembrandt-kiállítást. Megmutatja a zseni erejének 
kisugárzását. Mikor igazi tehetségek közelednek 
hozzá, nem válnak szolgai utánzókká. A Vermeer- 
csoport megfordította a fényjátékvisszaadást. Rem
brandt sötét háttérből tör elő a fénybe. Vermeerék 
világos háttérből állítják elő sötét alakjaikat, lassú 
átmenetekben, rendkívül elmosott árnyalatokkal. 
Érdekes gondolat. De erre Rembrandt mágikus hatá
sát elejtették.

Mi történik azonban, ha tehetségtelen növendék 
kerül Rembrandthoz ?

Menekül tőle Itáliába és ott legendákat ter
jeszt róla. így esett, hogy egy Bernát Keilh .nevű 
dán festő Firenzében rémmesékkel árasztotta el az 
olasz festőket, kik Rembrandt rézkarcainak zseniális 
vonalgazdagságától rémüldöztek.

Keilh aztán elbeszéli nekik, hogy ez a csúf arcú, 
gondozatlan, rongyos festő az amsterdamiak réme 
lön, végül is csődbe jutott, kivándorolt Svédországba, 
ahol az udvar kegyelemkenyerén tengődve halt meg. 

Ügy kell neki, gondolták az olaszok, mialatt 
rézkarcait lapozgatták, ezeket a rendetlen vonalú, 
zűrzavaros átabotákat. Baldinucci — a híres rézkar- 
colók életrajzai közt — Rembrandtról, mint humo
rista művészről emlékezik meg, akit kár komolyan 
venni.

Ilyen az élet!

(1935)



CORREGGIO-LEGENDÁK

Négyszáz s egynéhány évvel ezelőtt meghalt 
Olaszország egy icipici városkájában, Correggióban 
egy vidéki festő, eltemették és ezzel úgy látszott, 
hogy sírját belepi a feledés moha. Azonban mi tör
ténik? Elmúlik öt év, tíz év, tizenöt év és alkotásai, 
melyeket egy szomszéd nagyobb város, Parma apáca
kolostorában, egyik templomában és a dómban fes
tett, lassanként beszélni kezdenek s mikor az olasz 
művészek szorgalmas életírója, Vásári, elkerült ku
tató útjában Parmába, csodálkozva látja az ismeret
len mester alkotásait s kezd érdeklődni kiléte felől. 
Azonban már nincs senki, aki felvilágosítaná. Egy 
pár mende-mondát hall, azokat gondosan egybegyűjti 
és nagy művében ír aztán róla egy kis fejezetet. 
Mikor tizennyolc évvel később újra kiadja művét, a 
Correggio-fejezeten alig változtat valamit. A mester 
hírneve csak ezután kezd életrekelni, még pedig újabb 
tizenkét év múlva, mikor két bolognai festő, a 
Carracci-testvérek Parmába kerülnek és álmélkodva 
szemlélik a hatalmas alkotásokat, elragadtatásukat 
ódában fejezik ki. Ettől kezdve szállani kezd Correg
gio hírneve, az egész XVII-ik, de főleg a XVIII-ik 
században az ő művészete az a fáklya, melynek füzé
nél a többi festő meggyujthatja a magáét, a mozgás és 
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a báj költészete lesz az új idők ideálja, a rokokó az ő 
szép hullámvonalától részegül meg, az ő fényárnyának 
rejtelmes összeborulásától ittasul meg minden művé z 
szem s Correggio művészete a Vásári másik két istene, 
Michelangelo és Raffael mellé sorakozik, ve'eked ve 
Tiziannal is.

A parmai dóm perspektivikus freskófestészete 
pedig a barokk illuzionisztikus festészetének örök só
várgása, a minta, az ideál, amire fölnéznek, vágyód
nak, amiből tanulnak, amit utánoznak és ami előtt 
imádkoznak. Rómában — Michelangelo és Raffael 
hazájában — éppúgy, mint Firenzében, Velencében, 
Párizsban, ő, Correggio lesz az ideál, szinte elhomá
lyosítja Vásári isteneit.

Mikor pedig eljön az eszmélés ideje, Mengs, a 
klasszicista festő az, aki elsőnek elemezi szinte tudo
mányosan művészetét oly korban, mikor az utánzók fe
lületesen virtuóz hada elhomályosította nagy érdemeit 
és árnyat vetett értékeire. Ekkor az ellenkező szemlé
let, a naiv és együgyű formalátás jutott szóhoz, a naza- 
rénusok művészetét készítve elő. A XIX. században 
Correggio csak ideál maradt: művészettörténeti ideál 
és így természetesen a tudomány tárgya.

Kezdték szigorú pápaszemmel nézni műveit, 
hogy megállapítsák igazi helyét a fejlődés folyama
tában s ellenőrizzék a sok igaz és hazug adatot, 
amit a XVIII. században föllendült kutatás szemé
lyéről és alkotásairól összehordott, ellenőrizve Vásári 
legendáit, felkutatva a parmai, mantuai, correggói 
kolostorok, levéltárak dohos folióit, hogy megállapít
sák mi volt, ki volt ez a sokat emlegetett, dicsért, 
majd lebecsült legendahős, kinek idegenforgalmi 
értéke az idők folyamán semmikép se csökkent.

Ami mindvégig izgatta az embereket, az kora 
halála volt, 1534-ben meghalt, Vasárinak azt mond
ták, alig negyven éves korában. Első jegyzett műve 
1514-ből való, tehát 18 éves korában festette volna a
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drezdai nagy oltárképet, a Madonnát Szent Ferenc
cel. Ez a hiteles első műve egy 18 éves gyerektől 
máris csodaszámba ment, noha Mantegna hatása 
nemcsak színben, de formában is erősen érezhető 
rajta — gondoljunk annak Louvre-beli képére, a Ma
donna áldó kezének mozdulata megismétlődik Cor- 
reggionál. A tudománynak ezzel számolnia kellett és 
kiokoskodták, hogy a fiatal Correggio első mestere 
bizonyára valamelyik Mantegna-tanítvány lehetett, 
sőt, hogy már 1514 előtt ismernie kellett Mantegnát, 
tehát Mantuában kellett lennie.

Ebből kiindulva, a képzelet kibontotta szárnyait 
és míg Vásári semmit sem tudott arról, hol, kitől, 
mikor tanult Correggio, a „szakemberek“ elkezdtek 
okoskodni és egymásután nagyszerű föltevéseket 
gondoltak ki, festőket tettek meg mestereinek, kik 
azon a vidéken éltek s valamelyes hasonlóságot mu
tattak fel Correggio első hiteles művével. Ez nagy
szerű polémiákra adott alkalmat, annál is inkább, 
mert Vásári azt írta, mily kár, hogy ez a szegény 
Correggio — aki egész életén át nyomorgott — soha
sem volt távol a várostól, nem látta Rómát, nem ta
nulmányozhatta az antikokat, még Bolognában sem 
volt, ahol legalább egy Raffaelt láthatott volna.

Attól kezdve, hogy egy Meyer Julius nevű tudós 
1871-ben könyvet írt róla — valóban ez az első ala
pos kritikai életrajza —, meg nem szűnt a vita: 
igaz-e Vásári legendája? Volt-e Correggio Rómában, 
vagy legalább Bolognában? Látta-e Michelangelót és 
Raffaelt és az antikokat?

Ez a vita máig sem szűnt meg. Thode, Hagen, 
Ricci, Venturi, Münz amellett vannak, hogy bizonyo
san ott volt és Michelangelót látta is, mások, mint 
Meyer, Berenson, Brinton amellett, hogy nem volt. 
Magam is az utóbbi nézethez csatlakozom. Correggio 
és a rómaiak szelleme tökéletes ellentét, képzeletük 
szerkezete más és más. Nem hihető, hogy ha látta 
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volna a Sixtus kápolnát, csak olyan egészen mellé
kes kis motívumot vett volna át tőle a puttóknál, 
mint amire hivatkoznak. Különben is, a puttókat is 
Mantegnától vehette. Amiben Raffaellel megegyezik, 
azt vehette Raffael mintáiból is, mert miért ne volna 
lehetséges, hogy öntvényei voltak az antikokról, mint 
Mantegnának már ötven évvel ezelőtt, vagy hogy épp 
a Mantegna-gyüjteményt látta a szomszéd Mantulá- 
ban, ahol bizonyára megfordult. A fődolog az, hogy 
Correggio konkrét képzelete amúgy is elfordult volna 
Michelangelo hatalmasan monumentális nyugalmá
tól, ő, aki a mozgalmasságot az eksztázisig tudta 
fokozni, úgy, ahogy előtte soha senki. Ami kis rész
letben itt-ott a római művészetre emlékeztet, arról 
hallomásból, Rómát járt társaitól is tudomást szerez
hetett ab invisis, mint Szinyei a franciák plein air- 
törekvéseiről.

A' faláttörő, illúziót teremtő, úgynevezett di sotto 
in su festést, mikor alulról fölfelé nézve, látjuk a 
kupola freskóján a fölfelé szálló alakokat, folytonos 
rövidülésben, nem kellett Rómából — Melozzótól 
— vennie, ahhoz is jó iskolája volt a közeli Mantuá- 
ban. Mantegna, aki első volt e nemben is, Correg- 
giot a parmai matematikusok a rövidülés elveibe is 
bevezethették, ahogy a legenda tartja.

Annál is inkább, mert az újabb kutatások sze
rint öt évvel idősebb volt, 1489-ben született, tehát 
mikor a drezdai képet 1514-ben festette, már 23 éves 
volt s a csoda egyszerre érthetővé válik, mert hiszen 
műteremben nőtt fel ő is s bizonyára jó iskolában ta
nult, alighanem magánál Leonardo da Vincinél, am 
mindegyre kétségtelenebbé válik.

Nemrég jelent meg egy olyan olasz kiadvánj 
művészetéről, amely nyomdatechnikai szempontból 
mindent felülmúl, amit eddig művészeti monográfiá
ban kaptunk. Venturi római egyetemi tanár írta a 
könyvet és Mussolini adta ki páratlan díszben. Itt
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Venturi ragaszkodik a római úthoz, mintha ellenve
tések soha el nem hangzottak volna. Ez különben 
Venturi rendes eljárása. Hogy Bianchi volt a mestere, 
hogy egy csomó ifjúkorinak tartott képet tudomá
nyosan már elvitattak tőle, minderről Venturi nem
csak tudomást nem vesz, de még megtoldja egy 
csomó új fölfedezéssel és a Hagentől kétségtelenül 
apokrifnak bebizonyított néhány festményt továbbra 
is elismeri és méltat. így aztán érthető, ha a Correg- 
gio-legendák tovább virulnak. Eszerint igaz lehet az 
is, hogy látta Raffael Szent Cecíliáját Bolognában és 
minekutána jól megnézte volt, azt mormogta 
magában:

— Anch io sono pittore!
Szóval Raffael nem sújtotta agyon, ő is festő, 

tudja, hogy mit ér.
Pedig a kortársai nem voltak erről meggyő

ződve, hiszen a dómfreskóról is gúnyosan azt mond
ták, hogy a testek alig láthatók a sok lábtól, melyek 
szétvágódnak, mint a békalábak s Münz még néhány 
évvel ezelőtt is a konfúzió diadalát látta benne.

Akárcsak Burckhardt.
Persze, aki a monumentális nyugalmat keresi, 

annak a szemét alaposan felkavarja a sok fölfelé 
törekvő eksztatikus lebegő alak. Aki azonban a moz
gás szépségét és báját át tudja élni, annak Correggio 
— s nem olasz és francia utánzói — adja a tiszta 
szemgyönyör örökszép példáit. Feledhetetlen a 
Louvre Szent Katalinjának mágikus világítási ha
tása is, mely beleolvad, szinte láthatatlan átmenetek
ben, a háttér kék egébe s előretör a Madonna kék 
köpenyén, vöröses ruháján, Szent Katalin sárga 
selymén, puha, lágy futamokban, akárcsak a mi szop
tató Madonnánkon (a Szépművészeti Múzeumban), 
ahol a fény az árnyékba úgy fut be, mint a márvány
ról lepergő vízcsepp. Vagy ki nem emlékszik a római 
Danae süldő lányos formáira, a hihetetlenül bájos 



lábtartásra, egy oly formaképzelet remekére, mely a 
bájt isteni ajándékul kapta. Vásári a hajfestése 
virtuozitását emeli ki. Ezen sokat mosolyogtak a 
tudósok. Pedig a festők tudják, mily nehéz éppen a 
hajat, annak selymét vagy tüskés voltát, ezerféle 
textúráját és a koponyához símulását úgy festeni, 
hogy az parókának ne hasson s így Vásári, a festő, 
tudta, hogy ha ezt a legendát előadja, a festőolvasói 
meg fogják érteni elragadtatását.

Vásári azon is csodálkozott, hogy Parmában 
úgy emlékeznek rá, a nagy mesterre, mint igen sze
gény emberre. Vásári szerint halálát az okozta, hogy 
mikor a papok hatvan tallért fizettek ki neki réz
pénzben s ezt a mester haza akarta vinni falujába, 
a súlyos teherrel megrakodva, gyalog indult útnak. 
A hőség nagy volt és kimelegedett, ivott egy pohár 
friss vizet, ettől megbetegedett, heves lázba esett és 
meghalt. Ezt a legendát is azzal igyekeztek megcá
folni, hogy nem volt olyan koldusszegény, sőt 1530 
körül már tollasodni is kezdett. Ez nem cáfol meg 
semmit. Valószínű, hogy a papok a perselybe begyült 
rézgarasokkal fizették ki s hogy a súlyos zsák pénz 
cipelésében kimelegedett, s mivel hűvös tavaszi nap 
volt, könnyen meghűlhetett. Ez a szomorú legenda 
nagyon is igaz lehet. Vele sírba szállott a bájos fan
táziaképzetek nagy alakítója, aminő nem volt sem 
előtte, sem utána. Párizs városa bemutatta a Tuile- 
riák kertjében, a Louvreban egybegyűjtött hiteles 
rajzait. Bemutatta ezenkívül közvetlen tanítványai 
és követői rajzait: egymásból folyó szellem érezhető 
meg e kiállításon.

íme két nagy alkalom is nyílott a szem ünne
pére ! Ez hat év előtt volt, akkor még kultúrális kér
dések izgatták a világot.

(1938)
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A SPANYOL LELEK
GRECO BESZÉL

Minden emberi érzésben nevelkedett európai 
ember szemében a borzalom réme ült ki, ha Spanyol
országra gondolt, ahol egymást ádáz gyűlölettel mar
cangoló testvérharc fúriái viaskodtanak. Évszázadok 
óta — kis szünetekkel — megismétlődik e szerencsét
len országban a polgárháború. Az az ádáz gyűlölet ez, 
amellyel a mórokat kiűzték, a zsidókat kipusztították, 
a titkos mohamedánokat, — akiket maranóknak, el
átkozottaknak neveztek, — máglyára hurcolták, el
égették az eretnekeket, felkoncolták a karlistákat, ki
irtották a pápistákat, majd a franciáskodókat, min
dig az egyik a másikat, soha meg nem szűnő gyűlö
letből. A spanyol nép két fajtára szakadt, s ezek nem 
tudtak összeolvadni. Mind a kettő a rajongásig szereti 
hazáját, de soha el nem ismeri a másiknak erre való 
jogát. E végeláthatatlan szenvedelmes küzdelem titka, 
a két lélek e rettenetes ellentétének rejtélye kiolvas
ható a spanyol művészetből is.

Legtisztábban egy Kréta szigetén született gö
rög festő műveiből, aki Velencébe került a XVI. szá
zad közepén. Itt Tizian tanítványa lett, beleszeretett 
a velencei olasz művészek, Tintoretto, Veronese, 
Pawino művészetébe, eljutott aztán Rómába, ahol
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egy horvát származású miniatűrfestő, Giulio Clovio 
pártfogásába vette és végül kivándorolt Spanyol
országba. Ott is maradt haláláig. A spanyolok nem 
tudták megtanulni a görög nevét, Domenico Theoto- 
copuli, az Eg fia, egyszerűen „A görög”-nék nevezték 
és ezen a néven vonult be a halhatatlanságba.

Greco, a Spanyolföldre szakadt idegen, éles szem
mel vette észre spanyol környezete kettős lelkét, s már 
egyik első nagy alkotásában látnoki erővel ki is fe
jezte. Az Orgaz gróf temetésének legendáját festette 
meg a toledói székesegyház számára, olyan nagy si
kerrel, hogy végleg elhagyta a királyi udvart, Madri- 
dot, az Escuriált és Tótodéban telepedett le. Negyed
századnál tovább élt ott és teremtett maga köré egy 
különös világot. Bolond volt? Lángész volt?

Nem, egyik sem. Egyszerűen görög volt. Egyike 
Plato kései tanítványainak, aki egyesítette magában 
Aristoteles megfigyelő erejét és Plotin álmodozását. 
Ügy hitt Görögország feltámadásában, mint Miczkie- 
wicz a lengyelekében.

Orgaz gróf temetésének legendájában Greco 
megfestette a két spanyol lelket. Az egyiket azok a 
feketébe öltöztetett, páncélba burkolt lovag tetemét 
gyászoló urak képviselik, akik nem látnak körülöttük 
semmiféle isteni csodát, egyszerűen hallják a pap 
halotti imáját, szemükben részvét, lelkűkben meg
hatottság. De a halott előtt egy ifjú térdel és rajongva 
mutat rá a láthatatlanra, arra, hogy az égből a halott 
két pártfogója, Szent István és Szent Ágoston fényes 
papi díszben leszállóit és személyesen emelik a krip
tába a kegyes halottat. De a baloldalon áll egy pap, 
fehér miseruhában. Az már az égre néz, isteni jelen
séget lát ott, amint a meztelenre vetkőzött gróf lelke 
Krisztus és Mária elé térdel, akik kegyesen bebocsát- 
ják a mennyekbe, földi kegyeletes cselekedetei jutal
mául. A való és az eszményi, a földi és az égi, a nagy
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dualizmus áll előttünk, a két spanyol lélek, amely ak
kor is, azóta is, örök harcban áll egymással.

A görög pedig festette őket, hitükkel és rajongá
sukkal. Megkereste — bölcs meggondolásokkal — a 
megfelelő művészi formát, azt, amely előtte bontako
zott ki megfigyeléseiből, abban az állandóan szürke 
légkörben, a sziklára épített város fölött szikrázó éles 
levegő szürkés fényében, amelyet meg nem szűnt ta
nulmányozni s amelyet beleszőtt minden színébe. 
Toledó látképét ábrázoló tájképén hosszabb felirat is 
van, amelynek jelentőségét eddig senki sem vette 
észre. Pedig e feliratban az igazi Greco bontakozik 
ki. Az első részben megmagyarázza a látképen vég
zett változtatásainak okát. A második részben festői 
képzelet járásának a valóságban való gyökerezését iga
zolja. Dvorak bécsi tanár az antinaturalizmus kép
viselőjének nézte, azt a festőt, aki nemcsak az embe
reit figyelte és ábrázolta oly élesen, hogy egyes arc
képeinek kései utódai láttán, azok kísérteties hasonló
ságától megborzadunk, hanem e felirat elárulja azt 
is, hogy a természet titkait mily éles szemmel für
készte. A toledói látkép fölé odafestette a város védő
szentjének csodáját, Szent Ildefonzót, akit Szűz Mária 
védelméért magaszőtte miseruhával ajándékozott meg 
az Isten-Anya. Hogy ez az égi jelenség miért oly nagy, 
azt Greco a feliratban ekként igazolja: „Azt akartam, 
hogy jó díszítő hatást tegyen, hogy az alakok elég 
nagyoknak hassanak s ezt azért tettem, mert a fény
ben azt látjuk, hogy távolról szemlélve, bármily kicsi
nyek is legyenek (az égi alakok), nagynak hatnak”. 
Ezt szinte egy természeti törvény tárgyilagosságával 
fejezi ki. Ilyen megfigyelést, Leonardót kivéve, kevés 
korabeli művész hagyott hátra írásban.

Greco tehát nem volt bolond, sem a természetnek 
ellensége, alapjában realista-szellem, mély megfigyelő 
és alakjainak divatos elnyuj fásával nem az eksztázist 
karfa kifejezni, de a valóságtól való elszakadást sem 
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kereste. Mindez akkor élő szokás volt. Voltak művé
szek, mind Fontainebleauban (Rosso), mind Pármá
ban (Parmeggianino), akik megnyujtott alakokat, em
berfölötti méreteket alkalmaztak. Lehet, hogy Michel
angelo kései stílusának hatása alatt. Greco-nal ez csak 
felötlő, de nem a lényeg. Ilyen modorosságokat magam 
is átéltem. Átéltem a szürke világot, Bastien-Lepage 
kezdeményezéséből, a pettyegtetést Seurat, a kék ár
nyékokat Monet, a kettős világítást Besnard, a hibás 
perspektívát az asztalról leguruló almákkal, csészék
kel, tányérokkal és üvegpoharakkal Cézanne hatása 
alatt, a kubizmust Picasso, a barlanglakok falfestésé
nek utánzását Matisse vezetése alatt, melyet aztán 
Ozenfant négy-öt méteres vakolatszerű festése lejára
tott, — mindezek múló szokások voltak. Mert a másod
rendű festő olyan, mint a juh, megy, vakon, a kolom- 
pos után. Greco-nál az alakmegnyujtás nem asztigma- 
tizmusának következménye, mint orvosok állítják. 
Művészetének ez csak formulája, nem lényege. A lé
nyeg az, hogy a spanyol embert festette, testestől, 
lelkestől, két lelkiségben, amelyek egymás mellett él
tek, örökös harcban és ezzel kulcsot adott az örök 
spanyolságnak felismerésére, amint az a polgárhábo
rúban borzalmas képet öltve, megremegtette az embe
riség szívét.

(1935)



MÁNYOKI MESTERE
(LARGILLIERRE)

A magyar művészet múltjának sok ezer rejtélye 
között kimagasló helyet biztosított magának egy ma
gyar művész, aki távol hazájától, német földön neve
lődött, lengyel földön dolgozott, haza is jött több íz
ben, de itthon ragadni nem tudott, hiszen a Rákóczi- 
felkelés utáni néma csönd idején kit érdekelt a mű
vészet?

Mányoki Ádám művészetét másfajta rejtélyek 
környékezik. Német földön fejlődik művészete, de nin
csen benne semmi germán elem, ö maga mesterének 
Largillierre-t mondotta, — maga a művész így írta 
a nevét! — noha Mányoki sohasem látta mesterét, 
csak a műveit, melyek szeme elé kerültek. Hol? Egy 
vidéki kastélyban. Csakhogy ez a kastély tele volt kin
csekkel; Salzdahlen közvetlen közelében volt Zeit
nek, hol Mányoki nevelőapja, Doerfler auditorgenerá- 
lis lakott, aki Komáromban szedte fel a magyar fiút 
és magához vette, taníttatta, sőt művésszé is kiképez- 
tette. A salzdahleni kastély ura, — mint a kis német 
hercegek egyáltalán, — XIV. Lajos udvarának fé
nyétől elkápráztatva, a francia művészet hódolója 
volt. Egész sor francia mesterművet őrzött kastélyá
ban, többek között néhány Largillierre-arcképet is, 
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s amikor a fiatal festőnövendék bejutott a kastélyba, 
elkápráztatta őt is a francia mester színeinek tündér
világa.

Tőle tanulta meg színben látni a világot. Bizo
nyára lemásolta és így igyekezett festői eljárásának 
titkaiba hatolni. Mányoki első életírója, a mester el
beszélése alapján, a drezdai műtérténetíró, Christian 
Ludwig von Hagedorn (1712—1780) Largillierret je
löli meg Mányoki első ideáljának, akinek ízlésében 
festette korai képeit.

De nemcsak korai képeit. Nemrég volt Párisban 
egy nagyszabású Largillierre-kiállítás, melyet Paris 
városa rendezett a városi múzeumban, ahol közel 
négyszáz képét gyűjtötték egybe. A kiállításon számos 
olyan kép van, a francia mester különböző idejéből, 
melyek mind Mányokira való hatását igazolják. Hogy 
lehetséges ez?

Mányoki hagyatékának jegyzéke felvilágosítással 
szolgál. Mányoki ugyanis nagy szenvedéllyel gyűjtötte 
a francia arcképfestők műveiről készült metszeteket és 
ez a gyűjteménye fel van sorolva a hagyatékáról szóló 
jegyzőkönyben. E metszetek alapján állandó érint
kezésben maradt a francia művészeti irányokkal. Az 
ízlés változatait figyelemmel kísérhette. Ebben jelen
tékenyen eltért Kupeczkytöl, akire a korabeli olasz és 
és rembrandtutánzók hatottak inkább.

A párisi Largilliere-kiállítás egy nagy koloristát 
mutat be. Largillierre, a kimondottan párisi festő, 
fiatal korát Flandriában töltötte, Antwerpenben, ahol 
egy Rubens-utáznzó, Goubaud tanítványa lett, onnét 
Londonba ment Peder Lely műhelyébe, ahol a Van 
Dyck-hagyományokkal ismerkedett meg. Huszonhat
éves korában jött Párisba vissza, szülővárosába, telje
sen németalföldi festői kultúrával, ami az ott uralkodó 
olasz ízléssel szöges ellentétet alkotott.

Párisban ekkor — már az akadémikusok körében
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is — nagy harc folyt a rajz és szín hívei között. XIV. 
Lajos művésze, Le Brun, a versaillesi palota nagy 
díszítője, a gobelingyár vezetője, a rajz híve és a mű
vészek pápája volt. A király és klikkje hívévé szegő
dött. Ellenfele Mignard, aki Olaszországból jött haza, 
szakított az olasz hagyományokkal és Rubenshez, a 
szín kultuszához, csatlakozott, főleg arcképeiben, úgy
hogy mikor a fiatal Largillierre Párisba jött, a nagy 
intrikák kellős közepében találta magát.

Letelepedett a városháza környékén és mihamar 
keresett arcképfestő lett. Mint megalkuvó, minden
kihez szeretetreméltó, simulékony ember, hamar fel
találta magát a művészi harcok között, s elsőben is 
megfestette Le Brun arcképét, amivel bejutott az Aka
démiába, ahol tanár lett, de megfestette Mignardot, 
sőt híres versenytársával, Rigaud-val is megegyezett. 
Átengedte neki az udvari embereket, ő maga a gazdag 
polgárság köréből szedte megrendelőit. Azonkívül hi
vatalos megbízásokat is kapott. A városház urai, az 
esküdtszék tagjai nagy csoportképekben örökíttették 
meg vele magukat. E képek legnagyobb részét a fran
cia forradalom sansculotte-jai összevagdalták. Csak 
töredékek maradtak ránk és néhány kompozíciójának 
vázlatai. Ezek ott voltak láthatók a Petit Palais kiál
lításán. A holland csoportarcképekre emlékeztető 
e képek Frans Hals kompozícióival bizonyos rokon
ságot tartanak. De a különbség azért nagy. Largil
lierre könnyedsége és felépítési módjának világossága 
és mozgalmassága előfutárai Watteau színjátékainak.

Eközben nagy anyagi csapás éri. Szomszédja, 
Law bankár, rábeszéli nagy pénzügyi spekulációkban 
való részvételre, amibe belebukik. Ügy járt Rigaud is. 
Hatvannégy éves korában szinte koldusbotra jut. De 
szorgalmasan dolgozik és újra felvergődik, úgyhogy 
mikor 1742-ben, 86 éves korában meghalt, újra nagy 
vagyon ura.
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Ennyi idő alatt nem csoda, hogy műveinek 
száma szinte megszámlálhatatlan, hiszen mindenki, 
aki ez idő alatt számottevő egyéniség volt, Voltaire- 
től kezdve kora híres művészei, színésznői, a vezető 
politikusok, hivatalnokok, udvari emberek, mind mo
dellt állottak neki, nem egyszer érdekes pózokban, 
mint Rigaud, kit Keresztelő Szent Jánosnak festett 
meg. Főleg gyermekarcképei híresek, amikor az apró
ságokat Erosnak, Herkulesnek, Apollónak öltöztetve 
festette.

A kiállításon nagy feltűnést keltett egy színésznő 
arcképe, Duclos kisasszonyé, akit Ariadne szerepében 
festett. Duclos kisasszony hetvenéves koráig megőrizte 
frissességét, imádóit is. Largillierre szerette a mito
lógiai vonatkozásokat, szerette szerepbe állítani főleg 
női megrendelőit, ami bizonysága a női lélek mély 
ismerésének. A Van Dyck-pózokkal mihamar felha
gyott, kereste az életigazságot, látunk női arcképe
ket, melyeken finom mosollyal ajka körül, kezében 
virágot tart az alak, máskor a mezőn áll és az éppen 
szedett virágcsokrot tartja kezében.

Férfiarcképei tiszta karakter jellemzések. Míg 
kora női arcképeiért lelkesedett, a párisi kiállítás 
férfiarcképeinek méltóságát, lélekbelátását igazolta. 
Mindent felülmúl azonban a Louvre remeke: önarc
képe családja, felesége és leánya társaságában. Ami 
szeretet és gyöngédség volt benne, mindezt beletette 
színeibe, a hússzín gyöngyházszerű vibrálásába, a fele
sége vörös szatinruhájának és leánya arannyal át
szőtt szürke ruhájának gyöngéd tónusaiba. A kimon
dott színeket megtörni szerette. Újra Watteau köze
ledését érezzük. Ha a háttér viharos felhőkkel teli, a 
színek értékkülönbözeteit annál jobban elemezi. A vö
rös és kék uralkodó színei. De szürke hátterekkel hogy 
meg tudja törni őket! A vörösben óriási skálája van, 
a színösszeállításban ragyogtatja képzeletét. A Louvre
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említett remekművében ő maga is, leánya is szürké
ben, de e két szürkében mennyi gazdag ellentét, át
menet, affinitás és kontraszt, — a meleg sötétszürké
ket hidegárnyalatú fehérekkel hogy tudja változatossá 
tenni, — ha a ruhára ultramarin átvetőt fest, a ruha 
maga ragyogó krémessárga, de körülveszi őket cinó- 
ber, karmin, sárga, lila, fehér színekkel és rikító ha
tás helyett harmóniát teremt.

Tudja, hogy mit csinál. Tanítványa, Oudry, 
halála után előadást tartott tanításáról. A valőrök, a 
reflexek és az atmoszféra hatásáról hallunk. Oudry el
beszéli, mennyire megfigyelte mestere, mint élnek a 
tárgyak a levegőben, en plein air, a különböző meg
világításban. Az impresszionista művészet titkaihoz 
férkőzött közel a nagy színlátó művész, Mányoki 
ihlető  je.

(1928)



NAPOLEON FESTŐJE

Száz és néhány éve annak, hogy Meudon mellett, 
a Szajna egy sekély ágában, melyen ötéves gyerek is 
könnyen átgázolhatott volna, halva találták báró Gros 
hírneves festőt, akinek emlékkiállítását Páris városa 
nemrég rendezte meg.

Egy nyári napon azzal távozott el hazulról az 
öreg úr, — alig 64 éves volt szegény! — hogy elmegy 
esküdtnek a törvényszékre. De se ebédre, se vacsorára 
nem tért haza. Egész éjjel rótta az utcákat. Feldúlt 
lelkiállapotban elcsatangolt a külvárosban, aztán az 
erődítéseken túl, reggel felé, Meudon táján belefeküdt 
a sekély vízbe. Meg akart halni minden áron. Az élet 
elvesztette előtte minden varázsát. Amíg a császár 
élt és uralkodott, hírneve nagy fényességben ragyo
gott. A restauráció is elhalmozta munkával. Báró
ságra emelte.

Már 1820 táján azonban, mintha megváltozott 
volna körülötte a világ, úgy érezte, hogy el van ha
gyatva. Pedig már ifjúkorában is félt az egyedüllét
től. Anyjához írt egyik levelében, melyet még Rómá
ból írt, olvassuk: „Érzem, hogy az én szerencsétlen
ségem az egyedüllét. Megundorodom ilyenkor ön
magámtól és aztán vége”. Ez az érzése újra elfogta. 
Pedig ekkor már akadémikus, a száműzetésbe ment
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David iskolájának vezetője, Gericault, Delacroix mes
terüknek vallották, — mi bánthatta mégis?

Művészi énjének sorsfordulatait kell megfigyel
nünk, hogy megérthessük lelki fejlődését. Apja ügyes 
miniatűrfestő volt, aki korán bevezette őt a festés 
mesterségébe, de mikor egy David-képet látott, el
ragadtatva vágyik hozzá tanulónak. De David nem 
veheti magához, mert Rómába megy. Ilykép éveket 
tölt lézengve s csak mikor a szeretve tisztelt mester 
magához veszi, éled fel újra. David tanait mélyen 
magába szívja, noha e tanok és ösztöne kiengesztel- 
hetetlen ellentét. Vágyik Olaszországba, koplalva, ki
merülve érkezik Génuába, ahol megreked, de ahol 
élete döntő fordulata várakozik reá. Megismeri 
Rubenst. Egyszerre lehull a hályog a szeméről. 
A David-tanok ellen fellázad s mikor Napoleon kon
zul arcképét festi, a hideg klasszicista dogmák feledve, 
a a páthosz, a hősi érzés, a szép szín szeretete elemi 
erővel tör fel belőle.

Napoleon felismeri: ez az ő embere. Csakhogy el 
kell válniok, Napóleont sorsa a messzi Egyiptomba 
sodorja, ez alatt Olaszország fellázad s a Génuában 
rekedt festő átéli az iszonyatos ostromzárt, félholtan 
érkezik Marseillebe, kilenc esztendei távoliét után. Ma
gával hozza azonban Rubenst — a szemében. A fiatal 
Rubenst.

Itthon nagy feladatokhoz jut, egymás után festi 
meg a jaffai pestis-betegeket meglátogató Napóleont, 
az abukiri csatát, az eylaui csatatért s az a hatalmas 
lendület, a kitörő érzés, a széles látás, a remek rész
letek halmozása magával ragadja a festőket és a kö
zönséget egyaránt. Egyik ünneplés követi a másikat, 
Gros szinte elhomályosítja David nimbuszát, de elég 
okos, hogy mindent érdemes mesterének tulajdonít
son. így Dávid vezeti a Gros-ünneplőket, pedig Gros 
igazi hatása nem közvetlen körében mutatkozik, ha
nem két fiatal festő fejlődését irányítja, akik közül 



az első, ha oly korán nem esik szerencsétlenség áldo
zatául, leesvén a lóról, halálra zúzva magát, minden 
idők egyik legnagyobb mestere lett volna. GéricauUra 
gondoltunk, a ló szerelmesére, akit Gros lófestése 
vezetett a helyes útra. A másik fiatalember maga 
Delacroix, akit Gros irányított Rubenshez s fordított 
el David hideg klasszicizmusától.

Napoleon uralkodása alatt Gros szerencsecsillaga 
is fönnen ragyogott s eleinte a császár bukása után 
sem homályosuk; el. A festő értékeit barát és ellenség 
egyaránt elismerte. Hogy van az, hogy a műtörténet 
mégis ingadozik Gros megítélésében? Egyesek a ro
mantika előfutárát látják benne, mások a klassziciz
mus végső kihangzását. Ez ellentétes megítélést meg
érteti Gros utolsó korszakának bizonytalansága. Mi
kor a császár bukása után David száműzetésbe megy 
Brüsszelbe, ráhagyja iskoláját, de folyton arra un
szolja, hogy maradjon hű a nagy elvekhez. Gros meg
rendül önmagába vetett hitében. Csataképeket ren
delnek nála, nem fogadja el. David Plutarchoshoz uta
sítja, az általánoshoz az egyes helyett, az örök embe
rihez az egyéni helyett, a típushoz és az antikhoz. Es 
Gros ettől kezdve még arcképeket sem akar elfogadni, 
újra klasszicista tárgyakhoz nyúl, statikus mozzanato
kat keres, megfagyasztja alakjait, elveszejti színei 
tüzét. Eleinte megdöbbenve nézik ingadozásait, de mi
kor David halála után, az öregember makacsságával, 
kitart az álelmélet mellett, fellázad ellene a romantika 
kritikája és a közönség. Egyszerre hideg légkörbe ke
rül. Elveszíti a kapcsolatot környezetével. Itt kezdő
dik haláltusája. Se a bárói cím, mellyel X. Károly ki
tünteti, se az akadémiai taggá való megválasztása, 
melyet kollégái jóakaratának tud be, nem kárpótolták 
őt á folytonos gúny és lekicsinylés okozta sebekért. 
Elhagyottnak érzi magát és jön a vég. A Szajna 
sekélyvizű ágába belefojtja keserveit.

Lázár: Kis írások nagy művészekről 49



Azon a párisi kiállításon, melyet közvetlenül a 
második világháború előtt rendezett müveiből Páris, 
felsorakoztatták barátai és tanítványai műveit is. Ki 
volt a barátja? David? Nem, ő volt az a fekete madár, 
ki rácsapott nagy szárnyaival. Delacroix? Igen, ő barát 
és tanítvány volt egy személyben, látjuk ezt a Scioi 
vérengzésen, melyen énekel a szín, melyet Gros szaba
dított fel. Barátja volt Géricault is, aki tőle tanulta 
meg mozgásban látni a lovat; aztán Boissard, aki fő
művében a moszkvai visszavonulás egy jelenetét fes
tette meg, a megfagyott tüzért ágyúja mellett, hatal
mas formalátásban; ez a kép az 1900-i világkiállítás 
nagy szenzációja volt, de a mostanin hiányzik. Ez a 
művésznek egyetlen képe, amelyet ismerünk. Mivel 
akkor nem volt vele sikere, felhagyott a festéssel. Kár, 
hogy most nem mutatták be, mert igazolta 
volna, hogy nem volt Grosnak igaza, mikor öngyilkos 
lett. Hiszen szelleme hatott, továbbfejlődést indított 
el. Igaza volt ellenben Nietzschének, mikor azt írta, 
hogy aki egy időtálló nagy alkotással örök emléket ál
lított magának, érje be vele. A remekmű nem tenyészt
hető, nem bújik ki a föld alól, mint a gomba eső után. 
Szinyei Merse Pál ezért a mondásáért lett Nietzsche 
híve. Bizonyára Boissard is tapsolt volna hozzá. 
Meg minden egy remeket alkotó költő vagy művész.

(1936)



LÁTOGOTÓK HUGO VICTORNÁL

Egy szép nyári napon előkelő látogatók érkeztek 
a párisi Place Royale magányos házába, a Hugo Vic- 
tor-múzeumba. A nagy költő régi barátai: Daumier 
és Gavarni. Gavarni, Borgia Lukrécia kosztümjének 
rajzolója, Daumier, a Chatiments illusztrátora, meg
telepedtek a múzeumban és ott maradtak mindmáig. 
Ez a Daumier- és Gavarni-kiállítás új fényt vet mind
két művészre. G avarait, mint kora híres kosztümraj
zolóját, Daumiert, a festőlitográfust feleleveníti. Hugo 
Victornak — ha élne — nagy gyönyörűsége telnék 
most a házában: visszaálmodhatná magát ifjúsága 
emlékeibe, a párisi operabálok, a Charivari karrika- 
túrái, az első lázas színházi premiérek izgalmai ele
venednének meg előtte, amint végigsétálva háza ter
meiben, a falakon, a szekrényekben Cavarni és Dau
mier műveiben gyönyörködhetnék.

— Ennek a legénynek Michelangelo rejlik a bőre 
alatt! — mondotta Daumier-ről.

De hozzátehetjük: az a festő Michelangelo, aki 
akkor is a forma embere, mikor csak két színnel, 
fehérrel és feketével dolgozik. A festő Daumier — a 
nagy formák embere — a kis formátumokat szerette. 
Majdnem minden képe kisebb egy félméternél, de 
mintha a méret egyszerre nőni kezdene, az alakok
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hatalmas méreteket öltenek, az érzés mélysége és 
ereje szét akarja vetni a formákat, belső tűz fojto
gatja őket, amely az élet legtitkosabb jelentéseit nyal
dossa és mi fénye mellett egyszerre belelátunk a lélek 
rejtelmeibe. Hogyan, karrikatúrák ezek a Daumier- 
lapok? Ha karrikatúra az élet torzképe, akkor Dau- 
mier nem karrikatúrista, mert ő nem torzít, csak be
világít, mágikus lámpával, az életrejtélyek legelzár- 
tabb mélységeibe.

Vegyük szemügyre néhány lapját.
A tolvajt éles védőbeszéddel felmenttette az ügy

védje, ez hálásan borul az ügyvéd nyakába, közben — 
kilopja zsebéből pénztárcáját...

Hallgassuk meg az ügyvéd vigasztaló szavát:
— Kedvesem, mit tehetünk? Most balszeren

csénk volt... ez alkalommal nem tudtam a lopás 
vádja alól felmenteni, de várjon csak, a legközelebbi 
alkalommal biztosan sikerülni fog ...

Es az orvos a beteghez:
— El vagyok ragadtatva, uram... önnek sárga

láza van ... Életemben most nyílik először alkalmam 
ilyan beteget gyógykezelni...

Vagy hallgassuk ki az orvos és ápoló beszélge
tését :

— Hogy van a beteg?
— Sajnos, uram, reggel hatkor meghalt.
— Hogyan, meghalt? Bevette az orvosságot, me

lyet előírtam?
— Igen, uram.
— Talán nagy adagot adott neki?
— Nem uram.
— Akkor bizonyára kis adagot... 
Es micsoda erővel rajzolja meg az alakjait! 
Es felvonulnak előttünk a negyvennyolcas forra

dalom alakjai, a kávénénikék és a kékharisnyák, a 
bírák és ügyészek, az írók és művészek, a polgár és 
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a munkás — az élet bajai és örömei, mind hatalmas 
típusokba fogva — mialatt a művész szenvedte az 
élet keserves nyomorát, reggeltől estig dolgozva az 
élclapoknak, a könyvkiadóknak, hogy lopva, titkon — 
igaz szerelmének, a festészetnek élhessen. A remek
művek egész sorát teremtette meg, de azoknak nem 
volt kelendőségük, pedig kollégái mindent elkövettek, 
hogy divatba hozzák. Egyszer Daubignynek sikerült 
érdeklődést kelteni festményei iránt egy amerikai 
kereskedőnél.

— Drágán ad el az ön Daumierja? — kérdezte 
az amerikai.

— Nagyon drágán.
— Akkor mehetünk hozzá, — very well!
Daubigny előre küldte hozzá egyik tanítványát, 

kitanította, hogy igen nagy árakat kérjen. Az ameri
kai szigorú szemmel nézi a képeket.

— Mi ennek az ára?
Daumier ingadozik, nem mer árat mondani.
— Mi az ára? — ismétli szigorúbban az amerikai.
— ötezer frank! — böki ki végül Daumier.
— Megveszem. Es ennek a másiknak?
Daumier megremeg. Mit mondjon? Végre ki

nyögi :
— Ötszáz frank.
— Nem tetszik, jobban szeretem az ötezrest. En 

csak drága képeket veszek ... — Fizetett és nem ment 
el többé hozzá. Olcsó Jánosokkal nem lehet dol
gozni ...

Es Gavarni? Ennek egész más a világa. A cifra 
nyomorúság, a sírva nevető élet, a lorettek és kitar
tottak tarka tömkelegé érdekelte, az operabálon, a kül
városi tánctermekben, az előkelő játékszobákban volt 
otthon s könnyed kézzel vetette papírra az előtte 
nyüzsgő-mozgó életet. Főleg a párisi szép asszony bája
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ragadta el. A munka és a nők, — ez volt Gavarni 
életprogramja, a nők főleg, akiknek szépségét emelni, 
fokozni, díszíteni soha meg nem szűnt, kifogyhatat
lan volt az újfajta kosztümök kitalálásában és bol
dog volt, ha egy-egy újabb kosztümjét megcsinálva, 
mint egyik-másik szabó kreációját, megláthatta a 
legközelebbi operabálon. Hogy ezért a szabóknak fi
zetniük kellene? Ez Gavarninak soha eszébe sem ju
tott. Gavarni-kosztüm volt Negroni-hercegnőn, mikor 
először jelent meg Hugo Victor egyik estélyén, — 
jelentették a párisi lapok és a festő úszott a boldog
ságban ...

Milyen két különös embert fogad most házában 
Hugo Victor! Az egyik sugaras mosoly, a másik zord 
szarkazmus. De a mester ott van köztük és álmodozó 
lelke az élet fölött imbolyog ...

íróasztalán ott van üveglappal letakarva utolsó 
kézirata. Akkor is a jövő sorsán borzonghatott, — az 
emberiség nagy kérdései izgatták, a XX. század tit
kaiba látott bele vizionárius erővel.

A sárgult papírlapon ez olvasható:
„En egy olyan pártot jelentek, mely még nem 

létezik, a Forradalom-Civilisatio pártját, ez lesz a XX. 
század pártja.

Ebből nő ki előbb az Európai Egyesült Államok, 
aztán a világ egyesült állama”.

Mily utópia volt ez Hugo Victor halála órájá
ban?! Es íme még aznap, hogy ezt olvastam, az Ere 
Nouvelle közli Perein tábornok cikkét, melyben kö
veteli az európai államok közti határzárak és vámok 
eltörlését, a föld kincseinek nemzetközivé tételét: a 
szén, az ásványok és petróleum, szóval minden termé
szeti kincs internacionalizálását, ami egy európai 
egyesült államhoz vezethet. Hogy ez utópia ma is? 
A nacionalizmus fellángolása idején? De már fran
cia lapban olvasom e sorokat: Európának ejfyesül- 
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nie kell, ha csak nem akar összeomlani. Ezt látta 
véres víziójában a költő, vagy a nagy válságokból nagy 
egységekké egybekapcsolt világ látománya jelent 
meg szeme előtt? Daumier rajzónjára méltó vízió.

Mikor e sorokat javítom, a második világháború 
javában dúl. Mi lesz a költő álmából? A népek csatá
jából megszületik-e vájjon a hugói nagyszerű el
képzelés?



A FESTŐMŰVÉSZ TITKA

Száz évvel ezelőtt öngyilkos lett egy elfranciáso- 
dott svájci festő, név szerint Robert Leopold, aki pe
dig sikerei tetőpontján állott. A firenzei palota, me
lyet bérelt és amelyben bátyjával együtt élt, a tava
szi napsugárban fürdött, mikor ezen a mosolygós reg
gelen kezet nyújtott bátyjának ezzel az egyetlen szó
val: „Visszatérek!” A kijárat tágas oszlopcsarnoká
ban aztán átvágta a nyakát, lezuhant és elvérzett.

Nemcsak a családja, de egész Pár is megrendülve 
vette a hírt. Nemrég látták a Szalonban utolsó képét, 
a „Halászok felkerekedésé”-t, amelyen éveken át dol
gozott és amelynek átütő sikere volt. Néhány évvel ez
előtt, az „Aratók hazaérkezésé"-t ábrázoló képe be- 
mutatásakaor, ünnepélyesen adták át neki a becsület-, 
rend tiszti keresztjét. Társai nagy ünneplésben ré
szesítették és Ingres egyetlen méltó vetélytársának 
kiáltották ki- Mikor meghalt, csak 41 éves volt, feje 
körül a világhírnév dicskoszorúja, hiszen műveit az 
akkor feltalált litográfiával sokszorosítva, világszerte 
éltéijesztették. Miért ez önkezével végrehajtott szi
gorú ítélet? Saját lelkiismerete, vagy szíve vérzése 
kergette a halálba?

E kérdésre mindmáig nem volt felelet. Az em
beri józan értelem nem talált magyarázatot. Minden- 
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félét suttogtak ugyan: hogy ez a svájci származású 
festő felfedezte Rómában a rongyaikban oly festői 
megjelenésű brigantikat, akiket éppen akkor tucat
szám fogdostak össze és vittek az Angyalvárba, ahol 
aztán a festő, Robert Leopold, kényelmesen festhette 
őket. A vad és zűrzavaros Itáliáról akkoriban 
könnyen elhitték, hogy a brigantiknak visszatetszvén 
a festő mohósága, mellyel népszerűsítette őket, ezt 
talán gúnynak vették s megfenyegették a művészt. 
Talán a vendetta áldozata lett? Öngyilkosságra 
kényszerítették? Dumas tollára méltó eset volna, de 
egészen valószínűtlen.

Mások suttogni kezdték, hogy reménytelen sze
relem kergette a halálba. Első szerelme Elise de Plai- 
sance hercegnő volt, akit rajzolni tanított, akitől 
azonban anyja örökre elszakította. Ez vérzett volna 
fel tíz évvel később a szívében? Mások azt mondot
ták, hogy egy másik tanítványába, a csodásán szép, 
de kissé félvállú Bonaparte Charlotta hercegnőbe volt 
halálosan szerelmes. A hercegnő férje is Bonaparte 
herceg volt, unokatestvére, egy széparcú, gondolkozó 
ifjú, kit felesége mély szerelemmel imádott, de élete 
delén váratlanul elveszített. Robert Leopold csak nem 
volt annyira vak, csak nem tette azzá a szerelem, 
hogy egy Bonaparte hercegnőre vesse a szemét? A 
testi fogyatkozása miatt hallgatag és örökké szo
morú szemű szép hercegnő rajztehetségének fejlesz
tésével csak szórakozni vágyott, a hírnév glóriájával 
övezett festőnek mihamar értésére adta, hogy mikor 
felkereste firenzei műtermében, csakugyan a művé
szet és nem más vezette.

A legendát még fokozta, hogy négy évvel Robert 
Leopold halála után a hercegnő is váratlanul meghalt. 
Mikor néhány évvel azelőtt suttogni kezdték, hogy 
újra férjhez megy, riadtan így felelt:

— Hogyan? Aki egyszer a Napoleon nevet 
viselte, csak nem cseréli föl egy másikkal?



Mi volt hát az, ami őt is halálba kergette? A 
titokzatosság fátyola egyre sűrűsödött köréjük és 
talán költői legendák övezték volna őket, ha akad 
Shakespeare-jük, aki a rejtélyt a halálos szerelem 
titkos tragédiájaként álmodja át.

De a legenda képződését erősen meggátolta az 
idők szelleme, mely Robert művészetét kegyetlenül 
lebecsülte, a kortársak dicshimnuszaival ellentétben. 
Ilykép az elfelejtett művész sorsával már senki sem 
törődött.

Már Munkácsy kortársai elképedve állottak meg 
a Louvre-ban egyik világsikert aratott képe, a „Ma
donna del'Arcohoz zarándokló olasz parasztok pre
cessziója“ előtt. Hogyan, gondolták, ez a balettáncos 
férfi és nő, mögöttük a gitározó, dobverő, az ökrös
szekerén ágáló és éneklő, sok széparcú és széptestű 
figura, ez legyen az igazi olasz népélet? Vakok voltak 
a kortársai? Az impresszionista művészeten nevelődő 
műbarát szemét pedig ez a sok levegőtlen, élesen 
konturozott, csupa antik szobormozdulatot utánzó 
népviseletű alak már egyenesen halálosan sértette. 
Mikor nemrég szemem elé került egy svájci múzeum
ban a híres „Halászásra kivonuló halászok” című 
festménye, a raffaeli pózokat felvevő, klasszikus 
profihí figuráknak drámaiságot mimelő, háromszög
ben komponált csoportozata már csak gúnyos mosolyt 
kényszerített arcomra s oly hidegen szemléltem, mint
ha messzi korok választottak volna el tőle. Tárgya meg 
nem hatott, formája hazugnak tűnt fel. De a kor
társak dicsérete? Mi magyarázza ezt? Heine ugyan 
már felismeri, hogy jobban rajzol, mint fest, de 
azért dicshimnuszt zeng tárgyainak igazságáról. 
Mily igazi megfigyelője az olasz népéletnek, — kiált 
fel, mikor az „Aratók hazatérésé”-k ábrázoló képét 
írja le. Megbarátkozva színezésével, azt mondja: 
„A lemenő nap sugaraiban fürdő alakok világos szí
nekben ragyognak, csodás meleg színekben, noha 
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kontúrjuk élesen megrajzolt“. Érzi ugyan rajtuk 
Raffael hatását, azonban az alakokat igazi emberek
nek nézi, az a Heine, aki pedig gyakran fején találja 
a szeget, akkor is, ha felcsap képzőművészeti kriti
kusnak. Nem csoda, ha képeit a legélesebb tollú fran
cia kritikusok is egekig emelték és Ingres mellé 
állították. Nem úgy a modern kritika, mely letépte 
fejéről a babért.

Most, centenáriuma alkalmával, egy svájci írónő 
nagy szorgalommal egy begyűjtötte levelezését, hogy 
élete titkát megfejtse. Florentin kisasszony könyve 
azoknak ad igazat, kik Bonaparte hercegnő iránt 
érzett szerencsétlen szerelmében látták öngyilkos
sága okát. Levelezésében lépésről-lépésre követhet
jük szerelme fellobbanását. csalódását, lelke elboru- 
lását, az örökölt melankóliával terhelt ember két
ségbeesését. Egy nagy, döntő sikerrel akarja el
kábítani a hercegnőt. A „Halászokéba veti minden 
reményét. Éppen elkészült vele, mikor a Firenzén át
utazó vetélytárs, Ingres, elutasító hidegséggel dicséri 
meg. Ez mélyen belevág különben is vérző szívébe. 
Nagy-mecénása, Marcotte D'Argenteuil, a francia
országi vizek és erdők főfelügyelője, igen gazdag 
ember, ki Robert Leopold minden ecsetvonását 
arannyal méri fel, nem tudja megvigasztalni. Hiába 
mutat rá, hogy Ingres dölyfös irigysége oka gőgös 
viselkedésének. A hercegnő levelei is mind hűvöseb
bek lettek. Elveti az utolsó kockát és elküldi Párizsba 
a Szalonba, a festményt. Várja az ítéletet. De a kri
tikákból mintha hamis mellékzöngét érzett volna ki. 
Ez a gyanú, Ingres közönye, a hercegnő hideg levelei, 
mindez megadták a végső lökést. Egy mozdulat és 
kiszenvedett.

Florentin kisasszony könyvéből egy ideálokkal 
küzdő, önmagával meghasonult és szerelmi ábrándjá
tól megfosztott ember vergődő szíve van előttünk, 
résztvevő kezekkel felboncolva.

(1936) T9



WATTS

Ügy állott ott a hatalmas műterem sarkában, 
mint egy szobor, Sophokles antik szobra, méltóságo- 
san, fekete redős tógájában, fejebúbján fekete bár
sonysipka, mely alól ki csillogott ezüstfehér haja, 
hatalmas homloka alól két álmodozó szem sötétlett 
elő, ajka körül a gyöngédség, az ábránd mosolya ját
szadozott. Nyolcvanöt éves volt ekkor az öreg Watts.

Ilyennek képzeltem a Tate-Gallery nagy mese
mondóját. Hatalmas akaraterőnek. Meggyőződés
embernek. Aki addig él, ameddig akar. Ügy él, ahogy 
megálmodta. Mindig ábrándvilágban, szimbólumok 
között, teremtve magának egy ideális világot, hogy 
elférjenek benne ideáljai.

Más kérdés: ideáljaim-e az ő ideáljai?
De bizonyos, hogy következetes volt, szóval angol. 

Angol, mert Hyde-park szónok volt festményeiben, 
mint Ruskin a kritikában, angol még abban is, hogy 
amikor a görög világba merült el, a maga teremtette 
világnézetet szívós akaraterővel, praktikus jelentősé
gében érvényesítette. Nagy, szimbolikus képeket fes
tett, de nem akarta őket eladni, hanem egybegyűjté
sét tervezte valami múzeumban, hogy gondolatai 
együtt impozánsan hassnak. E célból arcképfestésre 
adta magát. Mikor gazdag ember lett, egymásután 
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festette meg álmait, azokat odaajándékozta nemzeté
nek, hogy a Tate-Gallery egy termét díszítsék velük, 
majd épített egy díszes kertiházat, melyet lassanként 
megtöltött alkotásaival, vasárnap délutánra megnyi
totta házát mindenkinek, hadd jöjjön oda boldog- 
boldogtalan, a boldog, hogy gyönyörködjék, a boldogta
lan, hogy vigasztalódjék.

így élt Watts, a festő, nyolcvanhét évet, az angol 
nép tisztelete között, minden díszt, báróságot, főrendi
házi tagságot, rendjeleket visszautasítva, egyedül ál
mainak, a gondolatainak, az érzéseinek, az emlé
keinek.

... Gyönyörű vasárnap délután volt, hogy a 
rózsalugassal eltakart oszlopcsarnok előtt megállóit a 
cab. Csengetésemre kinyílott a kapu s jött a szolga 
a névjegytartóval. Bejelentettem magam és bevezet
tek az előcsarnokba. Előttem állottak a Parthenon 
metopái, amelyeket Elgin lord szerzett meg — angol 
módra — a British Museumnak, hogy többek között 
megihlessen vele egy nagy művészt: Watts-et. Watts 
egész művészete ezekben a reliefekben találja meg 
egyik forrását. Benn a termekben a sok antik, rene
szánsz tárgyak között a mester újabb alkotásai s né
hány — főképp női — arcképe.

Aztán a küszöbön megjelent a mester! Mintha 
Tizian kelt volna ki sírjából. Ragyogott a napsugár 
s lágyan csókdosta körül az ősz maestro szoborszerű 
alakját. Phidias — Tizian: most értettem csak meg 
az angol mestert, itt, az otthonában, távol a város 
zajától, ez antik és reneszánsz mesterséges környezet
ben, telve emlékekkel, virtü-val, erővel, moralitással. 
Csak az aloé virágzott a reneszánsz virágtartóban. 
Egyébként pézsmaillat terjengett, meg áldozati füst 
a háromlábúból. Vártam, hogy Castiglione nyelvén 
üdvözöljenek. De az öreg szoboi’ néma maradt, aztán 
eltűnt.
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A Tat*-Gftllery szimbólumai egyszerre életro- 
keltek előttem. A mester látásától mintha delejes 
álomból felriasztva, a halál, az idő, az igazság, a re
mény, a szerelem, az élet, a mammon jelképei visz- 
szanyerték életelevenségüket, megértettem nyelvüket 
és azt az életfilozófiát, melyet egy érzésben, álomban, 
képzelődésben, szenvedésben és főképp emberszere- 
tetben eltöltött munkás, szigorú, puritán, vaserejű 
élet sugalmazott.

A reneszánsz-palota nem ámított el.
A Tate-Gallery katalógusának életrajzi adatai 

nem elégítettek ki.
Ügy éreztem, hogy ennek az életnek titka van. 

Hogyan, a szerelem, a halál, az élet jelentőségének 
nagy kutatója az a szerencsés ember legyen, aki fia
talon díjat nyer, Firenzébe vándorol, ott belekerül 
Lord Holland nagykövet házába, arcképeket fest, me
lyeket drága pénzen megfizetnek, meggazdagszik s 
morális jelképek teremtésében látja örömét, hogy 
grand seigneur-i életmód mellett vigasztalja a népet, 
hatalmas szimbólumokat vetve elibé, melyek lelke mé
lyéig megrázzák embertársait, kiknek szívéhez fér
kőzni, leikéhez szólani életfeladatává válik. De miért? 
Mi hajtja?

Ennek az életnek titka van. A lord Holland
család kegyeltjével valami történhetett. A maga házát 
ugyan Little Holland house-nak nevezi, de ez a ház 
nemcsak kisebb az angol főúrénál, ebben a házban 
szerettek is, ebben a házban szenvedtek, megnyugod
tak, ebben a házban csönd van, béke, reneszánszkori 
fény, itt szellemek járnak, alakot öltenek, a Halál, 
az Idő, az Elet alakjait...

Watts művészetének ez a pszichológiája. Mi volt 
a szenvedés alapja? Az Ellen Terryvel, a nagy angol 
tragikával együtt élt három szomorú esztendő? Mi 
volt a béke megteremtője? A ház jelenlegi úrnője?
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Az & finom matrón* talán, aki oly bájos mosollyal 
fogadta üdvözlésemet s ragyogott a szeme, megtud
ván, hogy az ura tisztelője idegen, távoli világrészből, 
Keletről való.

Watts műveivel idehaza is találkoztunk. Egy ha
talmas, pasztózusan festett, mozaikszerűen felrakott 
festékkezeléssel feltűnő arcképet láttunk a Walter 
Crane kiállításban, az Iparművészeti Múzeumban, 
egy külön festőállványon.

Láttunk aztán az angol teremben, a Műcsarnok
ban, egy simára borotvált, rózsapinos színű, pufók 
képű urat, valami Guilbert nevűt, akiről a lapok meg
súgták, hogy egy angol szobrász arcképe.

Ezt a két arcképet Watts festette. Es festett ő 
azonkívül még egy pár százat, a francia és főképp 
az angol előkelő világ minden kiválóságát, a Natio
nal Portrait Galleryben van vagy huszonöt arcképe, 
híres írók, államférfiak, jótékony bankárok, művészek 
és tudósok mind-mind siettek megörökíttetni magukat 
Watts-tól, aki mindegyikből kiszedte azt, ami hal
hatatlan volt bennük, a karaidért, az eszmét.

Csak egy példát. Whistler is, Watts is megfes
tették Carlyle arcképét. De Carlyle arcképét minde- 
nikünk, valahányan olvastuk műveit, megfestettük 
magunkban magunknak. Itt van előttem a két nagy 
művész arcképe s hasonlítgatom a magam festményé
hez. Whistler egy fal elé ülteti az öreg, fáradt 
Carlyle-t, nagy, széleskarimájú kalapja térdén nyug
szik, a patetikus agitáló úgy tűnik fel előttünk, mint 
egy szellem, egy árnykép, amint lelkében viadalra kél 
egy kép, már félig kész, ott lebeg az ajkán s mindjárt 
kipattan s ki fogja harsogni szenvedelmesen. Watts 
Carlyle-ban csak a fejét bámulta, azt a lázas fejet, 
zilált hajával, a sárgásbarna tónus kísérteties fényé
ben. Minden szétesni, darobokra szaggatódni látszik 
ezen a fejen. Mintha nem volna organikus egysége.
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De mégis egész, mégis igaz, mégis Carlyle feje ez. Az 
én Carlyle-omé? Whistler víziója káprázatosán meg
döbbentő, Watts képzelése brutális erejével megkapó. 
Ám technikája ehhez a fejhez igen találó. Szárazon, 
darabról-darabra dobja, keni, mázolja a vászonra a 
festéket, minden egybeolvasztás, smear, átmenet nél
kül. Eleven ellentétje Whistlernek, kinél minden csupa 
árnyék, egybeomlás, csupa féltónus.

Amilyennek megálmodta, olyannak festette alak
jait, akiket csak nézett, nézett, mint Boecklin, s emlé
kezetből, érzéséből festett. De nem az arcképfestés 
volt lelke titkos ideálja, ő próféta akart lenni. Pró
féta! Egyik levelében írta: „Az igazi próféta, legyen 
a nyelve próza vagy vers, festmény vagy zene, oly 
világokba ragadhat, ahol a föld csillaggá válik és az 
ég végtelenségéből átszáll valami a levegőbe ...” Az 
ég végtelenségébe elragadni: íme titkos vágya. Hogy 
ezt elérhesse: akarni kell csak. Ez volt a meggyőző
dése. Már fiatal ember korában megírta ezt a mecé
násának s ő tudott akarni — nem hiába angol. Min
den álma jelképpé vált a lelkében, de — s ebben rej
lik ereje — jelképei nem a hagyományos allegória 
köntösében öltenek formát, ö új eszméihez kifejezést, 
nyelvet, új alakokat, az új formákhoz új és mégis 
érthető szimbólumokat teremtett.

A Tate-Galleryben, annak is a második termében 
egy csomóban találjuk világboldogító, érzést megnyug
tató, lelket felrázó hatalmas jelképeit: az Idő, a Szere
lem, a Halál megdöbbentő képzeteit.

Phidias reliefjeinek, Tizian koloritjának hatása 
alatt teremtette meg stílusát. így lett az méltóságos 
és szines, egyszerű és ragyogó. Micsoda erő van halál
angyalának redőzetében, micsoda egyszerűség annak 
kézmozdulatában, mely parancsol s mindenki engedel
meskedik, útjában még a szeretet sem tartóztat
hatja fel.
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Ezt az érzését egy életemlék hatása alatt foglalta 
szimbólumba.

Egy beteg arisztokrata gyereket festett. Szülői
nek szeretete rajongva ölelte körül. De a művész 
látta, mint pusztítja a mellbetegség a sindevésző 
kedvencet. Jött a halál. Méltóságteljes komorságában. 
A szeretet útját állta. De minő esetlen véznaság a sze
retet a halál hatalmához képest!

Nem kell-e Ellen Terryre gondolnunk, amikor 
az Elet és a szeretet szimbóluma előtt állunk? A szere
tet beteg, vézna leány. Az élet hatalmas, szárnyas an
gyal. A kis beteg oly borzalommal nyújtja feléje ke
zeit, oly meghatóan tehetetlenül. Sziklás parton visz 
át útjuk. De a szárnyas angyal szeretettel nyúl feléje. 
Viszi, vezeti. Mert ő az élet, ő a hatalom, ő az őserő. 
S ragyogóan kél föl a nap. Aranysugárban özönlik 
reájuk... Nem volt-e Watts is a szeretet betege? 
S nem mentette meg őt is a szárnyas angyal, az 
Elet?

Igen, igen, alles Vergängliche ist nur eine Gleich
niss, — de csak akkor, ha a vérünkkel teremtettük. 
És ezt érezzük Watts művei előtt. Megtisztít, felemel 
és megnyugtatEz volt a célja. S prófétai misszióját 
betöltötte...

Szép élet volt az övé. Eredeti módon fejezett ki 
átszenvedett, átélt gondolatokat. A maestro, többé nem 
jelenik meg vasárnap délutánokon az atelier-aj tóban, 
— de háza múzeum, a szép, a tisztaság, a nemes ér
zések temploma s szelleme, szenvedése, bánata, meg
nyugvása ott fog lebegni mindörökké, hogy megvigasz
talja a halódót, hogy megnyugtassa a vergődőt.
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COURBET.

I.

Több mint harminc évvel ezelőtt a Nemzeti 
Szalon, a Gauguin-kiállítás után elhozott egy 
Courbet-kollekciót, a friss, elevenbe vágó művész 
után egy másikat, akit az idő már igazolt.

Micsoda szenvtelenül nyugodt lett ezeknek a 
Courbet-eknek a hatása már ötven évvel aztán, hogy 
megfestették őket, amely idő alatt mindenki ki
olvasta, kiemelte belőle azt, ami a leikéhez szólott. 
Ma már senki, de senki se tudja megérteni, hogy 
ezek előtt a képek előtt valaha szenvedelmes harcok 
folytak, hogy ez az ember volt az, akit üldöztek, 
gúnyoltak, hogy aztán dicsőítsenek, de mindenek- 
felett kizsákmányoljanak. Ma klasszikusan hat. 
A zöldje, mely egykor rikított, a hatalmas forma
látása, amelyet egykor brutálisnak, vadnak, rútnak 
mondtak, az előadásának szenvedelmes ereje, mely 
fellázította a kortársait, — ma már micsoda mes- 1 
térién bevégzettnek, sőt szinte hidegnek tetszik.

ötven év... az idő hogy lejár! Ez a sors vára
kozik Gauguin-re is. Pesti kiállításakor a Lipótmezőt 
emlegették, humbugnak vették, s keresték benne a 
logikát, a szent, az örök logikát, amely időtlen időkig 
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érvényes marad. De ötven év múlva Gauguin színei 
már tompáknak, harmóniái halványultunk s rajza 
nem elég egyszerűnek fog tetszeni. Uj érzésekhez új 
színeket, új formalátást fognak keresni az utódaink. 
Haj így jár minden az ég alatt!

Nem is kellett azonban ahhoz ötven év, hogy 
Gauguint klasszikus mesternek ösmerjék el. Az idő 
sebesen jár. Aki egy kubista kép után kerül szembe 
Gauguin-nal, azt egyszerűen a nyugalom, a meg
nyugvás, az áhítat érzése hatja át. Így vagyunk 
persze — fokozottabban — Courbet-val.

Itt van példának Courbet Birkozók-ja. A képet 
1853 tavaszán festette és még ugyanazon évben ki
állította a Szalonban. Harmincnégy éves volt, a Kő- 
törők-et, az Ornansi temetés-t már megfestette, neve 
kezd harci jelszó lenni, még két év s jön az 1855-iki 
világkiállítás, amelyből kizárták, mire megépíti a 
maga külön barakját rajta a jelszóval:

A realizmus.
Courbet.

De előbb 1853-ban kínos szenzációt keltett, 
amikor három képpel vett részt a Szalonban: A bir
kózók, A szövőnő s a Fürdőnők-kel. Ez utóbbi képe 
Bonheur Róza egy lovakat ábrázoló állatképe mellett 
függött.

Mikor Eugenia császárnő meglátogatta a Sza
lont, a kíséretében levő urak magyarázgatták néki, 
milyen hű, igaz és erőteljes Bonheur Róza képén az 
egyik percheron-fajtájú ló.

A császárnő aztán Courbet fürdőnőjéhez for
dulva, szatirikusán kérdezte:

— Est-ce aussi une percheronne?
A bon-mot használt Courbet hírnevének, de ár-
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tott a többi képének, mert elvonta tőlük a figyelmet, 
melyet a Fürdő nők egészen lefoglalt. Pedig éppen 
a Birkozők-hati olyan erők lappangtak, amelyekből 
nemcsak a későbbi Courbet, de az egész modern mű
vészet, igen sok elágazásában és célzataiban ki- 
sarjadzott.

A maga idejében mindezt még nem látták meg. 
Gautier csak a barnás árnyékokat látta, amelyekkel 
a két hatalmas atléta aktját modellálta, Muntz fáj
lalja a képzelet hiányát és rajzában a bolognaiak 
utánzását látta, sőt Delacroix azt írja róla naplójá
ban, hogy a képben nincs akció, szegényesnek találta 
ő is az invenciót. A háttér megöli az alakokat, három 
lábnyi szélességben körülvágná a vásznat. Az akadé
mikus kritika és a romantikus festő nem látták meg 
benne azt, ami a fiatal művészetet később a legna
gyobb elragadtatásba ejtette s méltán. Nem látták a 
hatalmas környezet festést, a háttér levegőjének 
csodálatos tisztaságát, a hippodrom emelvényein ülő 
alakok mozgalmasságát, a két akt jellegzetes szín- 
és formaéreztetését, a mozdulat elevenségét s főleg 
nem az impresszió egységének éreztetését. A roman
tikus költő-festőnek, Delacroix-nak leikéhez nem 
szólhat ez a pusztán festői meglátás, neki mese, 
szentimentálizmus és poétikus merengés kellett 
volna, ami képzeletét foglalkoztathassa.

Courbet-t azonban már ekkor az élet puszta igaz
sága, a vértté vraie érdekelte, s annak is csak anya
gias külseje, minél leplezetlenebb őszinteséggel. 
A napfény ragyogását, a színek tüzét kezdi ke
resni, a természet hatalmas formavilága izgatják 
képzeletét, s a Birkozók-han mindebből már sok min
den benne van. Fejlődésének első korszakából egyike 
nevezetes alkotásainak, ecsetkezelésének brutális 
ereje, természetlátásának egyszerűsége, tónus össze
fogó képességének gazdagsága mind megnyilatkozik 
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benne. A Nemzeti Szalon kiállításán bemutatott többi 
kép csak vázlat, de éppen ezek a vázlatok mutatják, 
hogy mint jutott el nagy kvalitásaihoz. Különösen 
érdekes nagyobb képének a La Curée-nék vázlata, 
mikor a vadászzsákmányból odadobják a kutyáknak 
az őket megillető részt. Ahogy a kutyák rárohannak 
a zsákmányra, az éhség ösztönszerű mohóságával s 
ezzel ellentétben az a nyugalom, amellyel a gazda a 
jelenetet szemléli, az élet oly mesteri ábrázolása, 
amely a nagy mester oeuvrejében kiváló helyet 
foglal el.

A többi kisebb táj kép vázlat is nagyon tanulsá
gos, a pleinairnek ezek a kezdetei, a színek tónusos 
lefokozásának kísérletezései, melyek forradalmat 
jelentettek a maguk idejében s főleg hatásuknál 
fogva, melyet az akkori fiatal nemzedékre tettek, 
igen nevezetes emlékek. íme ez a művészet ihlette 
Manet-n át az impresszionistákat. Monet-n át a 
pleinairistákat, — Munkácsy-n át Liebermannt és 
Uhdét, — Leibl és Szinyei-Mersét, Trübnert s így 
tovább a legújabb ideig, — igaz, csak közvetve, mert 
Courbet 1871-től kezdve svájci száműzetésben élt, 
egy áldatlan per következményekép, haláláig, 1877-ig. 
Képeit nem láthatta a hetvenes és nyolcvanas évek 
ifjúsága, hatását mesterségesen elfojtotta a keserű 
sors, amit mind közönségesen nemzeti hálának 
neveznek.

De feltámad, mert nagy mester volt, s Páris 
városa megkezdte művészete bemutatását. Ez a fel
támadás nem lehet zajos. Művészetének minden 
egykor újszerű elemét továbbfejlesztették utódai, — 
kizsákmányolták célzatait, ami jól van így, mert ami 
értékes volt Courbet-ban: a maitre peintre-ben, azt 
azért minden idők elismerik.
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II.

Hatvan esztendeje múlt el, hogy Courbet szám
űzetésben meghalt s ime, betelj esedik jóslata, melyet 
1867-ben írt barátjának, Bruyasnak Montpellierbe: 
„Győzelmet aratok nemcsak a modernek, de a régi 
mesterek felett is!“

Hatvanhárom esztendeje annak, hogy Svájcban, 
kiüldözte tvén hazájából, elkeseredésében ivásnak 
adta magát és alig pár esztendő alatt elpusztult, s 
ime, 1929-ben Páris városa a világ minden tájáról 
egybegyűjti alkotásait és egy hatalmas kiállítással 
áldozott emlékének.

Hatvanhárom esztendeje annak, hogy páratlan 
sikerek után, minekutána a maga képére formálta 
át a pikturát, egy egész új generációt nevelt, min
denütt a világon tanítványokat hagyva maga után, 
kik haladtak a megkezdett úton, a mestert, alig 58 
éves korában, hamis váddal fejbeverték, kiüldözték, 
kora sírba döntötték.

Mikor halála után nővére egy képét beküldte a 
Szalonba, a zsűri elnöke a kép láttára felkiáltott:

— Mit, egy Courbet ? Uraim, gyerünk tovább ...
A zsűri elnöke Meissonier volt.
Szíves olvasóm, tudod ki volt ez az úr?
A maga idejében nagyhatalmasság. Egy tenyér

nyi nagyságú képét százezer frankkal fizették. 
, És ma ?

De Courbetnek műveit Páris városa, a Petit 
palais több termét e célból kiürítve, Európából és 
Amerikából összegyűjtő, hogy világszenzációt csinál
jon velük Párisban. Mert a ma művészete újra 
Courbet-ba kapcsolódik, minekutána a közbenső 
impresszionista festészet (sőt szobrászat is) az ő 
plasztikát hangsúlyozó tónusfestészetét elhagyta. 
Alikor közvetlen utódai, egy Manet-val élükön, a
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plasztika nélküli mintázást á la Velazquez, hang
súlyozták, Courbet megdöbbenve kiáltott fel:

— Ügy látszik, Manet úr ideálja a kártyalap?
— Lehet, — felelte Manet — nem is mint az 

öné, a billiárdgolyó.
Azóta, hogy a kubizmus újra a plasztikát hang

súlyozta, a novocentisták Olaszországban, a Neue 
Sachlichkeit hívei Németországban s a francia avant
gárdisták egy része Courbet-hoz tért vissza. Nagyon 
helyesen tette tehát a Petit palais igazgatója, hogy 
bemutatja az igazi Courbe-t, hiszen a mester művei
nek nagyrésze Amerikában van, csak a Huvemayer- 
gyüjteményben közel negyven képe s Európában is 
szétszórva, magángyűjteményekben. A Largillierre- 
kiállítás után Courbet lett a nagy párisi szenzáció, 
kinek hatását megérezte a magyar művészet is, 
amint azt a franciákkal is megértettem még a há
ború előtt megjelent könyvemben. (Courbet et són 
influence á 1 étranger.) Hiszen az 1867-iki párisi 
világkiállítás mellé épített barakban látta meg a 
fiatal Munkácsy először Courbet alkotásait, melyek 
felszabadították látását s egyszerre a „Siralomház“ 
mesterévé válhatott. De hatott Courbet Paál 
Lászlóra is, 1869-zen Münchenben, Szinyeire ugyan
ott, ki Courbet-val Leibl révén személyesen is meg
ismerkedett s ha mást semmit, csak e három nagy 
mesterünk felszabadulását az akadémiai látás nyűgé
ből köszönhetjük Courbet-nek, már elegendő arra, 
hogy örök hálát érezzünk a francia nagy mester 
iránt.

Ez a hála, furcsán vagyunk ezzel az érzéssel!
Courbet, a festő s Courbet az ember, főleg mint 

politikus, látszólag nagy ellentét. Mivel Courbet úgy 
érezte, hogy szakít az akadémiával, azt hitte, forra
dalmár. Mivel úgy hitte, hogy a művészetben forra
dalmár, azt következtette, hogy neki politikailag is
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forradalmárnak kell lennie. Ezt a nézetét megerősí
tették barátai, Prudhomme-mal, az elméleti anarchis
ták fejével, az élén, aki könyvet írt róla, bevezette 
tanaiba, de azokból Courbet csak annyit értett meg, 
hogy „barrikád“, le a Napóleonokkal, éljen a köztár
saság, le a csuhásokkal s más hasonló forradalmi 
frázist. Ezeket menydöröghette kávéházi körében, 
ropogtatva az erreket, kénve-kedve szerint, hadd 
rengjen belé a föld.

óh, te ártatlan hangoskodó!
De aztán jött az 1870-iki háború és a vesztett 

háború nyomán jöttek a földalatti elemek és azok 
emlékeztek a ropogtatott r betűre, beválasztották a 
forradalmi bizottságba s Courbet a művészeti ügvek 
egyik népbiztosa lett. Első dolga volt őrséget ren
delni a Louvre elé, megvédeni Thiers gyűjteményét, 
miközben a kávéházban egy új szót talált ki: 
deboulonner (ledönteni). Mit akar ledönteni? A 
Vendöme-oszlopot, melyen Napoleon szobra állott. 
A szó nem található Littré szótárában, ő találta ki s a 
városban feltűnést keltett vele. Mindenki azt kiabálta: 
ledönteni. De míg Courbet csak kiabálta, jöttek 
mások, akik követelni kezdték. Courbet — mikor a 
cselekvés réme közelgett — megijedt a saját szavá
tól. De már késő volt. Leszavazták. És a szobrot le
döntő tték.

De a kommün véres leveretése után, mikor az 
oszlop újra való felállítására került a sor, pörbe vet
ték Courbet-t. A ledöntéshez kerestek egy ledöntőt. 
Ki más lehetett az? A karikatúrák Courbet-nek 
kezében sétapálcának az oszlopot ábrázolták, amint 
járkál vele a körúton. A köztudatban Courbet állott 
bűnösként. Ellenségei és irigyei, kik handabandá- 
zásait használták ki, hogy művészetében is eltipor
ják, szították a tüzet. És Courbet egyszerre azt látta, 
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hogy mindenki ellene fordul. Elsősorban azok, kikkel 
jót tett

— ö, — mondta nekem egyszer Szinyei, — ne 
csodálkozz, hogy ellenséged lesz az is, akinek szolgá
latot tettél. Megalázónak érzi, hogy a maga erejéből 
nem, csak a te segítségeddel tudott érvényesülni. 
Belső szégyenkezésében ellened fordul...

Hát még Courbetnak mennyi lehetett a titkos 
ellensége, a nagy világsiker idején. Pere tárgyalásá
nál ügyvédjén és nővérein kívül senki se támogatta. 
Még legjobb barátai is elhúzódtak mellőle. A mont- 
pellierbeli barát Bruyas betegeskedett, de legalább 
pénzzel támogatta Courbet húgát.

Mindegy. Elítélték, fogházra és nagy pénzbír
ságra. Megszökött Svájcba. Ivásnak adta magát és 
néhány esztendei züllés után elpusztult.

Azóta minden hagyatéka zár alatt volt. Egyik 
nővére, Julia örökölte műveit, de azokat dugdosnia 
kellett, szőnyeg alatt, titkos kamrában, sok ezer 
lim-lom közt rejtegette őket.

A háború után, 1923-ban Párisban voltam, ahol 
a Georges Petit-cég egyik kiállítását néztem, mikor 
oda eladásra egy Courbet-képet hoztak, jelzetlen, de 
ismeretes művét, Prudhont családja körében (most 
már ez is a Petit Palais gyűjteményében van.) Mond
tam az egyik alkalmazottnak, hogy & kép Courbet 
műve. Az igazgató hozzám sietett és jelezte, hogy 
ugyan ő is Courbet-ra gondolt, de mégis elhivatta 
Courbet nővérét, ki azonnal itt lesz.

Kisvártatva megjött az öreg hölgy, szakasztott 
olyan ruhában, aminőben hetven év előtt bátyja fes
tette. Nagy sál a nyakában és főkötő a fején. Nagyon 
furcsa jelenség volt. De én el voltam ragadtatva 
tőle. Egy egész múlt szállott felém ...

Mihamar megösmerkedtünk, olvasta bátyjáról 
írt könyvemet, meghívott Vaugirard-utcai otthonába
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és persze éltem az alkalommal. Otthonában sok 
kutya és macska között találtam. Mutogatta rejtett 
kincseit. Többek között a „Demoiselles“-hez készült 
tanulmányt, sok-sok ismeretlen remeket, melyeket 
félszázad óta rejtegetett.

Mennyi emlék, mily sok kedves történet zuho
gott elő az öreg hölgy ajkáról, keserűség és büszke
ség, bátyja ügyébe vetett rendíthetetlen bizalom.

Arra volt leginkább büszke, hogy bátyjának 
egész élete harc volt, szerették és gyűlölték, sose ma
radt közömbös vele szemben senki. Különös szeretet
tel — talán négyszer is elismételte —, hogy mikor a 
festő néhány hónapig Frankfurtban élt, minden tár
sasösszejövetelen hajba kaptak rajta az emberek. A 
kaszinó egyik ebédjén aztán minden terítéken rajta 
volt a felírás: „Ma Courbet-ről nem beszélünk.“

De bizony beszélünk róla ma is. A régi módi 
lakásban el voltak rejtve a Courbet-képek, nehogy 
esetleges házkutatáskor megtalálja a büntetéspénz 
behajtását szorgalmazó állam. Régi szőnyegek alatt 
rejtőztek a képek.

— De kisasszony, nem fél, hogy a macskák 
a képeket tönkreteszik?

— Ezek? Ez az édes Fifi? Ugyan, ugyan. Ügy-e, 
drágám, nem bántod te az egyetlenem képeit, úgy-e, 
aranyom ?

És cirógatta a kandúrt, melynek szőre közben 
szikrákat sajgott...

III.
A modern művészet apjának Courbet Gusztávot 

kell tekintenünk. Ez a paraszti származású festő 
nyitotta fel a lezárt műtermek ablakait, eresztett be 
friss levegőt és ő volt az első, aki az eleven és moz
galmas élet tükörképét vetítette felénk. Hatása elemi 
erejű volt.
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És mégis, mily tragikus sors volt az övé!
Halála félszázados évfordulóján megengedték, 

hogy szülővárosa, Ornans, jóvátehesse, amit ellene 
vétkezett. Mikor a kommün bukása után elfogták és 
törvény elé állították, hogy számot adjon, amiért a 
Vendöme-szobrot ledöntötte, szülő városkája, Ornans 
volt az első, mely megtagadta. Pedig úgy szerette a 
szülőföldjét, melynek szépségét himnikus erővel di
csőítette alkotásaiban, melynek egyik terét egy ha
lászfiút ábrázoló szobrával megajándékozta, Ornans 
polgárai azonbán siettek a kommunistának szobrát 
eltávolítani és Courbet apjának visszaküldeni.

Nem kellett a bűntettes szobra. Ne emlékeztesse 
őket semmi az egykor dédelgetett mesterre. Courbet 
börtönben ült, mikor a szobrát lerángatták piedesz- 
táljáról. Pedig Courbet szenvedélyesen védekezett. 
Ámde hasztalan volt védekezése, elítélték s később a 
visszaállítás költségeiben is elmarasztalták. Még 
pedig szép summában, 323.091 frank 68 centime-ot 
követeltek rajta, melyet évi 10.000 frankos részle
tekben kell megfizetnie. Az ítélet 1878-ban lett jog
erőssé, de Courbet már 1877 decembei* 31-én ki
szenvedett.

Azonban forgott egyet az idő kereke, s Ponsot, 
Courbet szülővárosának, Ornans-nak parlamenti 
követe, felszólalt a házban Courbet mellett: „A leg
nagyobb reálista francia festő érdeme vitán felüli 
a külföldön. Lázár Béla írja nagy lelkesedéssel: 
Courbet hatására kell visszavezetni a modern fes
tészet születését; ő adta a művészetnek Munkácsyt, 
Leiblt és Szinyeit“. S aztán kifejtette, mily nagy 
értékek Courbet alkotásai, de azért a Louvre mégis 
mellőzi. Követelte, hogy rendezzék át a Louvre 
modern francia termét. Ponso.t felszólalásának meg
lett az eredménye. Előbb a Louvre emelte le a magas
ból az „Ornansi temetést", aztán melléje akasztották
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az „Atelier“-t s többi műveit, úgyhogy Courbe-t 
végre a Louvre-ban jól lehet tanulmányozni. A Petit 
Palais is megszerzett egy sorozatot műveiből. Ugyan
akkor Ornans is magába szállt, exhumáltatta a nagy 
mester hamvait és hazahozatta.

De a hivatalos körök még mindig orroltak. Az 
ornansi polgármester először — két csendőr sírja 
közé akarta eltemettetni. Lehet, hogy minden célzat 
nélkül. De Ponsot észrevette és tiltakozott ellene. 
Aztán megöntették újra a „Halászfiút“ és felállítot
ták a régi helyére.

Aztán szobrot emelt neki Ornans.
A multat megbocsátották? ügyvédje pőre tár

gyalásán fennen hangoztatta, hogy Courbet nemcsak 
ellenezte a Vendöme-szobor ledöntését, de jelen sem 
volt a végrehajtásnál. De nemrég előkerült egy 
fotográfia, mely a ledöntött szobor mellett pózban álló 
kommunárdokat ábrázolja. Ott állanak sorban kato
nák, cilinderes urak, öreg nénikék és gyerkőcök, a 
kötelek és roncsok között, mosolyogva és diadalitta
san. Bizony, ott van a baloldalon Courbet is, amint 
kezet fog egy fiatal kommunista katonával, hajadon
főt, balkarját egy másik fickó vállán nyugtatva. 
Zsarnokgyűlöletét szimbolikus tettben megmutatta. 
Most pihen babérain. Hogy ennek milyen gyászos 
következményei lesznek, ekkor aligha gondolta. 
Belebukott művészete, belepusztult az élete és fél
század telt el, míg a feledés fátyolét ráborították, 
de ezt művészete élő erejének köszönhette.

(1932)

IV.
Száznegyven Courbet-képet gyűjtött össze a 

zürichi múzeum, hogy újból példának állítsa oda a 
svájci földön számkivetésben (1877) elpusztult nagy 
francia mestert, aki felnyitotta egykor (1867) 
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Munkácsy szemét, elvezette az ígéret földjére Leibl-t 
(1869), megremegtette Whistler szívét (1870) és 
egy egész sereget nevelt fel maga köré, franciákat, 
belgákat, olaszokat, hogy aztán szinte egy félszáza
don át tabu legyen a neve és példája.

Mit jelentett ez az új Courbet-kiállítás ?
Mi jelentősége van annak, hogy rövid hat éven 

belül megismétlik, minekutána már 1929-ben le
szedték a párisi városi múzeum falairól az összes 
képeket, hogy azokra Courbet 130 képét akasszák, 
mindenek gyönyörködtetésére és tanulságának oká
ból. Zürich városa, fáradtságot és költséget nem 
kímélve újra egy nagy Courbet-kiállítást szervezett 
meg, miközben Páris és London, de Helsingfors és 
München művészei is Zürichre szegzik tekintetüket?

Mi az oka annak, hogy Tizianot és Delacroix-t, de 
Rembrandtot és követőit, sőt nemrég a XVII. szá
zad francia reálistáit tárják mostanság a világ elé? 
Hogy lehet az, hogy egész reveláeió egy ismeretlen 
Le Nain felfedezése, mint az a „Krisztus születése“, 
melyre Hevesy Andor hívta fel a párisi művészvilág 
figyelmét? Hogy mikor az alig ösmert George de 
la Tour értékeit szembeszökő módon mutatja be ez 
a párisi kiállítás, a realitás költője egyszerre az 
érdeklődés homlokterébe kerül?

Hogyan, a kubizmus és más szélsőséges el- 
vonatkozások korában, az életesség nem lesz többé 
festőietlen indíték? Hogyan, az élettel való kapcso
lat, a földi vonatkozások, a lélek mozgalmainak 
művészi formába való öntése, az alakok rendjének 
a lélektani igazság szerint való fölépítése, amit mind
ezeken a mostanság példának odaállított műveken 
találhatunk, nem lesz többé félvállról vett, lebecsült, 
jelentéktelen művészi érték?

Courbet egész életműve ezt igazolja. Ezt 
Rembrandt és Vermeer és a francia barokkrealisták 
is (mert kitűnt, hogy ilyenek is voltak, állapították
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meg egy nemrégi kiállításukon a franciák, diadal
masan, amit pedig már évtizedek óta hirdettem.)

Mert hiszen elképzelhető-e igazi műalkotás az 
életbe való bekapcsolódás híján? Miért akarják leg
újabban Munkácsyval szemben Ferenczy Károlyt ki
játszani? S ha igen, miért nem teszik ezt a Hegyi 
beszéd-dél és mért csak a Három király ok-kai 1 Ha az 
előbbinek vitathatatlan a lelki tartalma, nem volna 
a másikban is ugyanannyi lelki élet? Hogyan, csupán 
csak az optikai megjelenítése érdekes? A három 
mágus, amint az erdő mélyének dús lombszövedéké
ben lovagol, a színhatások mágikus megvilágításában 
valóban optikai csudát ébreszt a nézőben, de jelen
tőségük Máté evangéliumában (II. 9.) gyökeredzik, 
„amint követik az előttük menő csillagot”, melytői 
Ferenczy mágusai is a színjáték földöntúli fényes
ségét nyerik, az erdei folyondárok el-elvesző fél
homályában. A pleinair szülte ilyen optikai hatá
sokkal éppen ezeket a földi kapcsolatokat emelte a 
művész egy magasabb légkörbe, a lélektani hatás el
mélyítéséhez onnét véve a festői elemeket. E nélkül 
a mű elvesztette volna minden mélyebb emberi jelen
tőségét és puszta színjátékká szegényedne.

Ez Courbet tanítása, melyet Munkácsy is meg
szívlelt és Courbet, az akadémikus szkémák uralko
dása idején, újból az érzés teremtő hatalmát hang
súlyozta, ezáltal utat tört a maga és hívei felszaba
dult művészetének. Ez nyitotta meg Munkácsy előtt 
is a fejlődés útját és nyomában Ferenczy Károly, 
különböző kísérletezései közben, sose veszítette el az 
érzés szülte alakítás fonalát. Az érzése azonban 
benne gyökeredzett az életben, melyből vízióit ki
emelte, s minél elfínomultabb költői hatásokat tudott 
kifejezni, éppen a kifinomult festőiség nyelvén, annál 
biztosabban állott be a legnagyobbak sorába, akik 
ugyanilyen elgondolással, de más-más eszközökkel 
törekedtek a művészet mágiájának meghódítására.
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Mint az erdők félhomályának titokzatos fényeibe 
helyezett bibliai alakokkal Ferenczy.

Ezt tanította a zürichi Courbet-kiállítás. Az 
újabb magyar mesterek is, kievickélve az elvonat- 
kozások útvesztőjéből, a lélek titokzatosságainak 
misztériumához igyekeznek felemelkedni, a festői 
előádás mesteri szépségeivel. De, azt sose felejtsék 
el, ide az út csak a valóságon át vezet.

(1936)

V.
Egy Courbet-kép a Szépművészeti Múzeumban. 

A múzeum ugyanis kölcsönadott a párisi Petit 
Palais-nak (a párisi városi múzeumnak) néhány olasz 
képet arra a nagyszabású olasz kiállításra, melyet 
Páris városa rendezett London mintájára- (Mikor e 
sorokat írom, Londont és Berlint bombázzák. Istenem 
— mi lett belőled: Ember?!) A párisi múzeum az 
odaküldött olasz képek helyébe három franciát adott 
kölcsön, mintegy zálogba, egy Watteaut (igen jelen
téktelent) , egy Daumiert (nem a mester kevés számú 
festményeinek legjavát), s végül egy kiváló Courbet- 
képet.

Ez a kép már ott volt azon a nagy Courbet- 
együttesen, mely felnyitotta — 1867-ben — Munkácsy 
szemét, s olyan útra terelte, mely elfordulást jelen
tett bécsi, müncheni iskolájától és elvezette őt a ter
mészet ismeretlen titkaihoz.

Ezért a magyar művészet külön megbecsülésben 
részesíti Courbet-t.

De a párisi vendégkép maga is méltán figyelmet 
érdemel. Mikor ezt a képet (1859-ben) festette, már 
túl volt egy nagy ütközeten, az 1855-iki világkiállí
táson felállított barakkja körül kifejlődött szóhar
con. A barakkon ez a szó állott: „Reálizmus“. Ezidétt 
izgalmatkeltő véres zászló. Az akkori miniszter (hogy
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is hívják?) sajnálkozásának adott ékesszóló kifeje
zést, hogy „egyesek" lesülyednek a szép tiszta lég
köréből a valóság rút pocsolyájába. A körülötte álló 
akadémikusok lelkesen tapsoltak. Mindenki Courbet- 
ra nézett.

A kipécézett kép éppen ez a mi kedves vendé
günk volt. Már a címe is lázított: „A szajnaparti 
leányzók". Nem kisasszonyok, de leányzók. Tehát 
amolyanok. Felháborító!

Azóta már három negyedszázad telt el, s 
Courbet ma is izgat. Mikor egy évtized előtt Páris 
megrendezte a maga nagy Courbet-kiállítását, ezek 
a szajnaparti leányzók (furcsa, még mindig a címe 
miatt), heves ellenzésre találtak.

De ne féljünk a képtől, menjünk csak közel 
hozzá és nézzük meg, mit láthatunk? Két tetőtől tal
pig felöltözött, mint ma mondanák, igen „erős" höl
gyet, kik a hőségtől félájultan kieveztek a Szajnából, 
a csónakot odavontatták a parthoz és lefeküdtek egy 
vadgesztenyefa hűs árnyékába. Az egyik már szun
dikál, a másik a baljára támasztott kézzel felül és 
elmereng. Ha a t. közönség firtatja, hogy mely gon
dolatok cikáznak a széles karimájú kalapja alatt, ha 
a szundikáló álmai után érdeklődik és ajka keserű 
vonásáról akarja ellesni az álomtitkokat. — nem 
jogos-e a művész méltatlankodása? Mellékes és ál
szempontokkal igazán nem lett volna szabad a mű
véhez közeledni. Pedig egy korabeli kritikus, a nagy
képű Maxime du Camp éppen ezekkel hozakodott elő, 
sőt azt is megjósolta, mi lesz e hölgyikék jövője, 
szerinte a párisi Rókus-kórházba fognak kerülni, egé
szen biztosan, ő ebben szakember. Akadt aztán Cour- 
betnak védőügyvédje, Prudhomme, a szociálista, aki 
— ellenkezőleg — erkölcsi, lélektani és szociális esz
mék tárházának tüntette fel a képet. Courbet bíz
vást azt felelhette volna, ments meg Isten a bará
taimtól, az ellenségeimmel majd magam végzek.
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Sajnos, Courbet hiúságát erősen legyezte Prudhomme 
„belemagyarázása“, ami súlyos következményekkel 
járt, mert a mester belekeveredett a politikába, ami 
— tudjuk — vesztét okozta.

Pedig a „Demoiselles” kiállítása idején hozzáértő 
kritika is elhangzott, egy festőbarátja Astruc írta 
és megjósolta a kép eljövendő nagy sikerét. Courbet, 
szokatlan módon, ezt a művét igen gondosan készí
tette elő. Két vázlata is ismeretes. Az egyiket 1923- 
ban nővérének lakásán láttam. Azóta elárverezték a 
hagyaték többi képeivel együtt. Milyen kár, hogy 
Páris múzeuma nem szerezte meg a vázlatokat is. 
Egymás mellé állítva, szinte látnok a művészt munka 
közben.

(1937)

VI.
Egy müncheni orvostanár lelkes szavakat talál 

azok védelmében, kiket mint gyengeelméjűket a nép
egészségügyi gondolat hívei kipusztításra ítéltek. A 
társadalomnak semmi haszna sincs az ilyen egyének 
tovább tenyésztéséből, — mondják és törvényt sür
getnek azok szaporodásának meggátlására. A 
müncheni orvosprofesszor azonban tiltakozik ellene. 
Rámutat arra, hogy gyenge elmével az életben hát
rányokat lehet szenvedni, de közben remekműveket 
is lehet alkotni. Fő ütőkártyája Courbet, a nagy fran
cia festő, akit gyengeelméjűnek kiáltottak ki és nem 
értették, hogy tudott egy ilyen ember remekműveket 
alkotni ?!

A müncheni professzornak ez a példája azonban 
nem talál. Csak szertelenkedő esztétikusok kitalálása 
az egész. Meier-Graefe rikító ellentétnek használta 
Courbet gyengeelméjűségét festői zsenije kiszínezé
séhez. A maga korában minden akadémikus, minden 
álklasszicista, minden álromantikus festő és kritikus

6 Lázár: Ki* írások müvéseekről 81



egymásra licitált, hogy minél nagyhangúbb Courbet- 
mondást találjon ki, amivel elképessze a naív olva
sót. Courbet sosem cáfolt, sőt örült neki, hogy 
annyit foglalkoznak vele. Utóbb még igyekezett túl 
is tenni rajtuk.

A maga álláspontján tökéletesen következetes, 
tisztánlátó ember volt Courbet. Ha Delacroix-tól meg
kérdezte, hogy kik azok a szárnyas hölgyek ott fenn 
a felhők közt, amire persze Delacroix azt felelte, 
hogy angyalok, Courbet csodálkozva kérdezte tőle:

— Hogyan, ön angyalokat fest? Hát mikor lá
tott angyalokat? Ha pedig nem látott, hogyan tudja 
megfesteni? Látja, én csak azt festem, amit látok. 
— Ezt a felfogást realista természetszemlélet szem
pontjából hibáztatni nem lehet. Érthető azonban az 
is, hogy erre kiprédikálták, hiszen a papok gyom
rában volt, amiért hírhedt képét megfestette: a 
Hazatérést a konferenciáról. A képen azt látni, amint 
részeg és dülöngő papok szamaragolnak és táncolnak 
az országúton, melynek szélén egy parasztasszony 
letérdel, egy öreg paraszt pedig a hasát fogja nevet- 
tében. Persze, hogy ez a brutális szatíra minden 
katolikust vérig sértett. Csak néhány évvel ezelőtt 
sikerült egy árverésen egy hívő katolikusnak a képet 
megvásárolnia, melyet aztán azonnal elégetett.

Hogy Courbetnak önmagáról nagy véleménye 
volt, hogy magát tartotta a világ legnagyobb festő
jének, hogy minden dicséret kevés volt a számára, 
hogy könyvet Íratott műveinek szocialista értelméről, 
mindez nem arra mutat, hogy gyengeelméjű lett 
volna, hiszen mindezt jóval kisebb tehetségeknél 
mindennap tapasztalhatjuk. Courbet nagyon értelmes 
és nagyon számító volt. Tudta, mivel lehet a közön
ség érdeklődését állandóan fenntartani.

Visszautasította a becsületrendet. De nagy zaj
jal. Mikor állami megbízást ajánlottak föl neki, de 
kikötötték, hogy előzetesen megbírálhassák, — vad 
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gúnnyal utasította vissza, mert hiszen amit ő fest, 
azt semmiféle hivatal felül nem bírálhatja. Ez sem 
vall gyengeelméjűségre, sőt ellenkezőleg, józan szá
mításra. Tudta, hogy ha egy 30.000 frankos ajánlatot 
visszautasít, nagyon fogja emelni a tekintélyét. 
Sietve írt vidéki mecénásának, Bruyasnak, hogy 
művei, melyeket idők folyamán vásárolt tőle, a mai 
naptól fogva százezer frankot érnek. Hiszen csak 
tegnap adott el három képet 25.000 frankért...

Büszkén hirdette, hogy az 1867-i világkiállításon 
bemutatott különkiállításával a világ minden művé
szét felülmúlta, a régieket és az újakat, természete
sen az eljövendőket is. Meier-Graefe mindezekben a 
nagy szavakban gyöngeelméjűséget lát, pedig ennek 
a német kritikusnak igen gyenge lábon állott a lélek- 
ismerete. Az igazság az, hogy Meier-Graefe maga is 
nagyon szerette a nagy szavakat, a túlzásokat, akár
milyen rikítók is voltak azok. Ezért fognak igen 
hamar feledésbe merülni írásai. A müncheni orvos 
rossz vezetőt talált a német esztétikusban, mert 
Courbet-ban nem gyöngeelméjű lángészt, inkább egy 
csalafinta reklámhőst kell látni, aki viselkedésével, 
nagy szavaivat csak műveinek értékét akarta emelni. 
Dehogy volt ő gyengeelméjű. Egyszerűen ügyes 
ember és igazi festő-zseni volt.

(1938)



MANET BUKÁSA ES DICSŐSÉGE

A zseni sorsa folyton megismétlődik. Ami egy
kor Delacroix-val, majd Coubert-val, az történt 
Manet-val1, később Rodin-nel, s történt Szinyeivel és 
történni fog minden új szemmel látó igazi nagy mű
vésszel. Fellépésekor kikacagják. Néha még megéli, 
hogy ha későn, ha vénségére is, de elösmerik, néha 
ez csak halála után válik osztályrészévé.

Nagyon sokan keresték ennek az okát, — pedig 
kár azt keresni, annyira kézenfekvő. Az ember lusta, 
szokásainak rabja. Amit megszokott, ahhoz nehezen 
lesz hűtelen. Amikor a barnalátásos természetszemlé
letet megszokták, Manet friss, üde, világos színhar
móniáit és gyöngéd formafelfogását nem találták 
igaznak. Furcsának, groteszknek, hazugnak, keresett
nek nézték. Hát egyszerűen kikacagták. Ezen csak 
nincs semmi érthetetlen?!

Manet jómódú, párisi szülők gyermeke volt, igazi 
párisi lett belőle. Szerette az eleganciát, a finom mo
dort, s amilyen érzékeny volt az életben, olyan a mű
vészete is. Míg mestere, Courbet, sötét tónusharmó
niára építette fel művészetét, Manet felvidámította 
palettáját s világos folthatásokból szerkesztette kom
pozícióit. Spanyolországi tanulmányútján Valesquez 
hatott rá és hazaérkezve megismerkedett a japán fa- 
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metszetekkel és ezek elegyítéséből alakította ki a maga 
természetszemléletét.

Első műve, mely 1863-ban a Visszautasítottak 
Szalonjában keltett feltűnést, a „Reggeli a szabadban” 
című képe volt. Ruhátlan női alak ül két feketébe öl
tözött férfi között, míg a háttérben egy fiatal nő lép 
ki a patakból. A Szalont meglátogatta a császárné is, 
aki Manet képe előtt megbo.tránkozva fordított hátat. 

L Mi az, ami felháborította a szép asszonyt?
Hiszen a Louvre-ban ott volt Giorgione Concert 

champétre-je, ott is felöltözött és meztelen alakok lát
hatók idillikus együttlétben. Egyáltalán, Manet műve 
tele van hagyománnyal. Hiszen az előtérben ülő három 
alak egyenesen egy Raffael-rajzra megy vissza, me
lyet a nagy olasz antik szarkofágreliefről rajzolt le, 
amelyet Manet egy Marc Anton-metszetről ösmert. Mi 
az, amitől a császárné úgy meghökkent?

Aki most a Louvre Moreau-gyüjteményében, 
szemléli Manet művét, csodálkozva kérdi, miért kel-’ 
lett ezt a szinte klasszikus képet 1863-ban visszauta
sítani? Hiszen nincs rajta semmi, ami ne kapcsolná 
be a legszigorúbb múltba. A fák alatt ülő alakok 
fényárnyba merülnek, az egésznek sötét tónusa van, 
csak a háttér felé lesz levegősebb a kép, de a fény ott 
is megtört. Már 1863-ban sötétnek hatott, Courbet ép
pen ezt kifogásolta rajta.

Mikor néhány évvel később egy másik művével 
p jelentkezett a Szalonban, az Ofymptó-val, a megbot

ránkozás újra elemi erővel tört ki. Egy fiatal lány 
fekszik a nyugágyon, mögötte egy néger nő áll és egy 
virágcsokrot tart a kezében. A nyugágy szélén egy 
fekete macska.

A fiatal, fejletlen testű lánykán, vagy a fekete 
macskán háborodtak fel a kortársak?

Lapozgassunk az egykori kritikákban, melyeket 
a c*nt»nn'árium alkalmából egy szorgalmas kutató,
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Tabarant, kötetbe foglalt össze, s azt látjuk, hogy a 
kor jeles kritikusai mind félreismerték az Olympiá-t. 
Théophile Gautier, Zichy Mihály egykori felfedezője, 
ezt írta: „Manet veszedelmes példának van kikiáltva. 
Miért volna veszedelmes? Képe egyszerűen egy nyo
morék model megfestése. A hús tónusa piszkos, min
tázása semmi. A rútság ordít le a képről...” Claretie, 
a későbbi színigazgató, rettenetesnek mondja a képet, 
karrikatúrát lát benne. Egy Thémine nevű — ma 
tökéletesen ösmeretlen — kritikus ezt írja a Patrie 
c. lapban: „ Egy nagyhírű idegen festő mondta nekem 
Manet képe előtt:

— íme, uram, itt tart ma a francia művészet.
Megragadtam karját és Jules Breton képe elé 

vezettem.
— Nem, uram, a francia művészet ma itt tart”.
Jules Breton? A lagymatag tájképfestőt többre 

becsülték kortársai Manet-nál. Csoda-e, ha a közön
ség belezavarodik?!

Csak Zola Emil állott Manet mellé, cikksorozatot 
kezdett lapjában róla, de a közönség úgy felháboro
dott a cikkeken, hogy a szerkesztő kénytelen volt a 
harmadik után beszüntetni Zola cikksorozatát. Nem 
sokkal utóbb, 1867-ben, a párisi világkiállítás alkal
mából, Manet külön barakban mutogatta összes, el
addig festett képeit. Alaposan ráfizetett, a közönség 
bojkottálta a kiállítást.

De a fiatal művészek melléje állottak. Manet a 
német-francia háború után az új művészet vezére lett. 
De olyan vezér, aki tanítványaitól elsősorban Monet- 
től tanult. Mert Monet ekkor már a szétszórt világí
tás optikai benyomásait kutatta, s Manet felkereste 
Argenteuilben és elkezdett ő is plein air-ben festeni. 
Nem sokkal később kiállított a fiatalokkkal az úgy
nevezett impresszionista kiállításokon és tűrte tovább 
a gúnyt és semmibevevést, melyben azoknak részesül- 
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niök kellett. Mikor a nyolcvanas évek elején meghalt, 
nevét szárnyára vette a hír s halála után rendezett 
emlékkiállítása már teljes sikert aratott. Az új mű
vészet úttörői sorában ő volt az első, akinek neve 
világhírre tett szert.

MikorLondonban néhány évvel ezelőtt megnyitot
ták a nagy francia kiállítást, azon Manet képei arat
ták a legnagyobb sikert. Főleg egy arcképe, mely egyik 
társát, egy rézkarcolót ábrázol, amint a kávéház for
raszán ül egy pohár sör mellett, innét a kép címe: 
Un bon bock. (Egy pohár jó sör). Ez volt a 
kiállítás legnagyobb szenzációja. Valóban örök 
időkre szóló remeket alkotott e képpel. A nagy 
múlt, egy Frans Hals minden 'ereje, benne van 
a képben, de benne van a modern látás közvetlen
sége, a színek üdesége és az előadás nagy egyszerű
sége is. Manet színeinek szőke szépsége új szín
látásra tanította egész korát. A kubisták felfogásával 
ugyan ellenkezik úgy formafelfogásának lapossága, 
tónusainak síma egyszerűsége, mint — főleg — ter
mészetlátásnak motívumgazdagsága, mely az élet je
lenségeiből indul ki és azokat optikai egységbe foglalja. 
A tárgytalanság modern apostolai szemében Manet 
kifacsart citrom ugyan, modernségét tagadják, témáit 
anekdotaszerűnek nevezik, nem véve figyelembe, hogy 
neki az élet visszaadása csak alkalom a forma új
szerű kifejezésére. De aki az OZymptó-t a Louvre-ben 
— éppen Courbet „Műterme” és Ingres „Török 
fürdő”-je szomszédságában — láthatta, meglepetve 
figyelhette meg Manet színeinek mesteri finomságát, 
tónusának gyöngyházszerűségét. Persze, más ideálok 
vezették, mint akár Courbet-t, akár Ingrest-t, nem a 
formák plasztikáját akarta hangsúlyozni. De Manet 
tudta jól, hogy amikor dekoratív szépséget keres, mi
kor a kontúr erejével akarta a síkból kivágni a for
mát, akkor nem kubisztikus hatásokkal éri el célját.
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Az a delikát színharmónia, melyből az Olympiá-i fel
építette, az a hangsúlyozott színesség, mely többi mű
vein a vázlatszerűség közvetlenségét sugalja, az opti
kai impresszió egysége, melyet tömegeket ábrázoló 
művein is megőrzött, mind olyan érték, mely művésze
tét nemcsak kora élére állította, hanem örök becset is 
kölcsönöz neki.

A művészi felfogások divatjai változhatnak, 
Manet nagysága alkotásainak örök szépségében 
rejlik.

(1923)



BOHÉMIA SZÍVE

Vége a nyárnak, a művészek megérkeztek. Tele 
vannak a műtermek a nyári munka szerencsés ered
ményeivel, festmények és szobrok pakoltatnak ki és a 
művészeket, mikor e sorok először megjelentek, a sza
nálás fogadta.

Szép kis meglepetés volt ez a szanálás! Jelenté 
az amatőrök lecsúszását, jelenté az élet hihetetlen 
megdrágulását és a közönség elképzelhetetlen közö
nyét. A műtermek és kiállítások kongottak. Az érdek
lődés megcsappant. De mindez a kongás, e csappanás 
csak jelképes beszéd, valóságban nem jön feléjük 
semmiféle hang, keserves némaság veszi őket körül. 
A közöny csöndje.

Ez a közöny rémítő egy kísértet. A háború előtti 
évek nagy nincstelenségére emlékeztet, amikor virág
zott a nyomor, mikor az öreg Donát az Abbáziában 
halálos komolysággal' mondotta:

— Fiúk, a művészet az semmi, csak az eladás 
a Kunst!

De a szegény bohémek ehhez a Kunsthoz nem ér
tettek. Áttértek a cseregazdaság primitív állapotára, 
ami szintén nagyon nehéz mesterség volt, mert a 
szabó, a suszter, a hentes nemigen bizonyult alkalmas 
médiumnak. Mind hihetetlen makacssággal nem a 
vászonhoz, hanem a papíroshoz ragaszkodott, papír-

89



pénzt akart az árujáért, pedig a művészeknek volt 
mindenük, költészetük, álmaik, jókedvük, reménysé
gük, művészi alkotásaik, csak éppen papírpénzük nem 
volt. Es jöttek a keserves elsejék, a szomorú hónap
végek és nem maradtak ki a szürke mindennapok sem. 
Bohémia sírva vigadott és ráfanyalodott az egymás 
megpumpolására, éltek, ahogy lehetett, de ha semmi
jük sem volt, hitük és reményük az volt bőven.

Ez a szanálási korszak pedig éppen ebben szű- 
kölködék legjobban. Nincs remény, nincs bizalom a 
jövőben és ott gubbasztanak a fűtetlen műtermekben, 
várva a jó szerencsét, azt a valakit, aki tavasszal dol
lárba fektette a vagyonát és nem részvényekbe és aki
nek ilyeténkép nemcsak müérzéke, de résztvevő szíve 
is van és megmenthetné a műalkotásokban gazdag sze
gény művészt. De hol van ilyen boldog dollártulajdo
nos? Ezenközben Bohémia búsul és azokra a szomorú 
napokra gondol, melyek előtte állanak, melyekről az 
elődök oly rémes képeket rajzolnak, melyeket az emlé
kezés humora megaranyozhat, de ha jelenné válnak, 
nagyon nélkülözik a derűt. Az egyetlen vigasz, hogy 
volt ez már rosszabb is. A ma ünnepelt nagymesterek 
is át estek egyszer a hét sovány esztendőn. Páris me
legen ünnepelte a nyolcvanegynéhány éves Monet szü
letésnapját, aki fejedelmi pompával berendezett giver- 
neyi villájában fogadta barátait és beszélt fiatal kora 
szomorú napjairól, mikor hónapokon át kenyéren és 
vizen élt, már régóta kiállító művész volt, sőt a Sza
lonban is bemutatkozhatott, de a nyomor nem akarta 
elhagyni. Csak barátai könyörületessége mentette 
meg. Nemrég felszínre került Manet egy levele 
Duret-hez, a kritikushoz, melyben ezt írja:

„Kedves Duret!
Tegnap láttam Monet-t. Nagyon lerongyoló’ 

clottan találtam, egészen kétségbeesve. Megkért,
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keresnék valakit, aki átvenne tőle' 10—20 képet 
száz frankjával. Nem volna kedve segítségére 
menni? Mi ketten ötszáz-ötszáz frankkal át
vehetnék képeit, de úgy, hogy ö arról semmit se 
tudjon és azt higyje, hogy valami kereskedő
ember segíti ki!”

Monet később mégis megtudta, hogy barátai se
gítettek rajta és örökre hálás volt érette. Szívébe fo
gadta a barátját és Manet halála után ő vitte keresz
tül, hogy az Olympia a Louvre-be kerüljön. Mert 
Bohémiában oly hálásak az emberek. Bohémia köz
társaság, magába foglalja az egész világot és ott egy
formák az emberek. Érdekes, hogy ami Párisban 
1875-ben történt, megismétlődött a háború előtt Pesten 
is nem egyszer. Mikor Katona Nándor a fővárosba 
jött, nagyon rossz sora volt eleinte és báró Mednyán- 
szky segítette. Nemrég felszínre került egy levele a 
nagyszívű bárónak, melyet Wolfner Gyulához intézett 
Katona érdekében:

„Kedves barátom!
Tegnap együtt voltam Katonával, nagyon 

panaszkodott, hogy rosszul megy neki és hogy el 
se tud menni vidékre, mert minős pénze .,. Talán 
tudnál rajta segíteni, kezelnél rá valakit, Por gesz 
is mondta, hogy átvenne egynéhány stúdiumot 
és elhelyezné...”

Ilyen Bohémia szíve! Az egyetlen vigasztaló a 
nagy vigasztalanságban, amely reájuk várakozik. Ha 
nincs már senki, aki melléjük álljon, összefognak ők 
maguk és segítik egymást, most is, mint régen.

(1922)
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EGY EMBERKERÜLÖ NAGY MŰVÉSZ TITKA

Egy párisi omnibusz imperiálján mentünk ki 
Neuillybe Rippl-Rónaival (van ennek már jó pár év
tizede), mikor felszállt az imperiál másik oldalán egy 
alacsony, szürke szakállú, kék szemű, sapkás, szél
fogóba burkolózó ember és leült háttal mögöttünk.

— Tudod, ki ez? — kérdezte Rippl.
— Nem tudom. Azt látom, hogy valami bohém.
— Degas.
Elállott a lélegzetem. Csak nemrég láttam volt 

Durand-Ruelnél néhány pasztelljét, rajtuk színeinek 
tündöklő ragyogását és nagyon szerettem volna a mű
termébe jutni. De Durand- Ruelnél azt mondták, hogy 
senkit se fogad. Hogy teljes lehetetlen hozzá bejutni. 
Hogy már évek óta nem állított ki. Kerüli az embere
ket, gyűlöli a nyilvánosságot és utálja a világot. Csak 
egyet szeret: a művészetet. De nem a saját művésze
tét, hanem Ingrest és Delacroixt, a klasszikusokat, a 
spanyol mestereket és megveti az olyan embert, aki 
pénzt ad az ő képeiért...

Micsoda csodabogár ez az ember!
S most itt ül mögöttem. Egy lépés és megösmfer- 

hetném. De a kapott értesülések után dehogy volt mer- 
szem hozzá közeledni. Csak néztem sanda pillantás
sal, amint maga elé tekintett, időről-időre nagyot lé- 
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iegzett és leste az emberek mozdulatait. A végállomás
nál átszállott egy másik omnibuszra, órákon keresz
tül ült az imperiálokon. Leste az emberek mozdula
tait. A véletlen, az önkéntelen mozdulatokat. Leste 
hiuz szemekkel, mikor egyet, kedvére valót, elkapott, 
leszállóit és befordult a legelső utcába, aho.1 a levegő
ben kezdte megrajzolni az ellesett egyszeri mozdu
latot.

Szerencsém volt, mert mindezt megfigyelhettem. 
Ment az utcán és rajzolt az elképzelt papírlapra. 
Ugyanazon mozdulatot tízszer, hússzor egymásután, 
míg csak meg nem tanulta kívülről.

Csekélyszámú ösmerősei beszélték, hogy sohse 
festett természet után. Csak emlékezetből'. A termé
szetet kileste, mintha kulcslyukon keresztül nézte 
volna a titkokat, mert hiszen elsősorban női aktokat 
festett, de nem beállított pózban, hanem a nőt leginti
mebb foglalkozásai közben, a legritkább mozgásokat 
kapva el. Ugyanezt tette a táncosnők életéből vett 
pasztelljeiben, lóversenyképein, a cirkusz hőseinek 
mozdulatai ellesésénél, mindig a ritkát, a nem min
dennapi mozgást, az életet madártávlatból szemlélve 
igyekezett visszaadni. Es mindezt nem az impresszio
nisták módján, közvetlen benyomásokból. A termé
szetet sok apró részlet összekapcsolásával, emlékeze
tében rögzítette meg. Antiimpresszionista volt tehát, 
ami az impresszionistákhoz kapcsolta, az csak a japán 
művészet kompozíciós törvényeinek felhasználása. 
A véletlenszerűnek keresése. A „kiadatlan mozdula
tokért” való rajongása. Ezzel iskolát csinált. Sokan 
szerették, ő nem szeretett senkit. Önönmagát leg- 
kevésbbé. Liebermann írta róla a legszebb tanul
mányt. Mert igen sokat tanult tőle. Degas tudta, hogy 
meglopják, hogy folyton a zsebében kotorásznak, — 
ahogy magát kifejezte. De tűrte.

Ami vele történt, megtörtént az mással is.
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Megélte, hogy életében úgy fizették, mintha már száz 
éve halott lenne. De ebben is kevés öröme tellett.

Nem azért, mert ezek az árverésen elért hallat
lanul magas árak nem az ő zsebét duzzasztották. 
Degas se ifjú, se öreg korában nem sóvárgott pénz 
után. Annyit mindig keresett, amennyi neki — az 
agglegénynek — kellett, sőt kielégíthette gyűjtő szen
vedélyét is.

Ez az a pont, ahol a képeiért fizetett nagy ár 
megrettentette. Mert így okoskodott: „ „Mit fognak 
kérni egy Ingres-ért, egy Delacroix-ért, ha ennyibe 
kerül egy Degas?” Bámulatosan kevésre becsülte ön
magát. Ez nem volt negély nála. Élete minden korá
ban olvashatunk leveleket, melyekben önmagáról csak 
úgy félvállról nyilatkozott.

Ami a legtragikusabb a leveleiben: a festő küz
delme, hogy megőrizze szeme világát. Már korán — 
1876-ban — panaszkodik: „Az a baj, hogy az időjárás 
nem kedvez a szememnek”. Ez az oka, hogy- nem 
festett soha a szabadban. Pedig szeretett volna, mint 
társa: Monet, aki műtermét a szabadban rendezte 
be s meghódította a plein air-nek Manet-t is. „De az 
én szerencsétlen szemem ezt az átalakulást nem tűri”. 
Egy másik levelében olvassuk: „Ha száraz idő van és 
a világosság erős, jobban látok, noha időbe telik, míg 
hozzászokom, még akkor is, ha sötét szemüveget hor
dok. Mihelyt a nedves időszak beáll, szemem égni kezd, 
mint már tegnap. Mire vezet ez és mi lesz a vége?” 
Már 1891-ben panaszkodik, hogy mindegyre rosszab
bul lát, már újságot se olvas, a gazdasszonya olvas fel 
neki. Néhány évvel később már kezd kétségbeesni, írni 
se tud s 1900-tól kezdve a tökéletes megvakuláshoz 
közeledett, ami 1910 táján be is következett.

Az ambulománia rabja lesz s ez eleinte az omnibu
szok tetején való órákhosszat tartó utazásban nyilat
kozott meg, később, — hogy látása egyre erősebben 
elborult — már csak a hosszas sétákban élte ki magát.
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Járt, járt, egyre nyugtalanabbul, üldözte Öt a rém, őt, 
a festőt, kinek egyetlen szenvedélye a látás, még pedig 
a ritka mozdulatok után való vadászat, üldözte őt a 
legborzasztóbb sors, a félelem a megvakulástól, mely 
végül is negyven esztendőn át tartó véres küzdelem 
után utolérte, legyűrte és Degas megvakult. Ezalatt 
azonban megtanult emlékezni. Az emberi test és an
nak minden mozdulata felhalmozódott emlékezetében 
és mikorra megvakult, folytatta régi kísérleteit és 
szobrász lett, ki viaszkból formálta ki a könyv nélkül 
tudott táncosnő mozdulatait és mikor műveiből a 
Georges Petit-galériában nagy emlékkiállítást rendez
tek, 54 szobrát gyüjthették egybe. Ezeket mind vakon 
mintázta. A balett-tánc minden mozdulata fejében 
volt. Pedig — olvassuk egyik levelében, melyet az 
Opera híres habitüéjéhez, Hecht Alberthez intézett, — 
ki különben Manet-nek is jó barátja volt, — „tudna-e 
ön nekem az idei táncvizsgához, az Operába belépő
jegyet szerezni? Annyi balettvizsgát festettem, anél
kül, hogy egyet is láttam volna, hogy már szinte szé
gyellem magam”. De hát hiába — emlékező- és kép
zelőereje pótolta a közvetlen hatást, ö, aki műtermében 
annyi balettlányt állított be és a tánc minden mozdula
tát annyira ösmerte (a Goncourtok elbeszélik, hogy 
mikor egyszer meglátogatták, képeit megdöbbentő 
szakszerűséggel magyarázta, azt akarva igazolni, hogy 
minden tánclépés, melyet rajzol, fest, alakít, tökélete
sen igaz), hogy nem szorult rá később a természetre 
(a balettvizsgára), hogy megfesthesse. 1882-ben írja 
Bartholomé szobrász barátjának: „Nem tudok kár
tyázni, sem udvarolni, sem a természet előtt festeni, 
sem kellemeskedni a társaságban”. Igaz, de minden
nek a szembaja s a rémület, hogy elveszti szeme vi
lágát, az oka. Es ez oly érthető.

Akinek lelkét állandóan a rémület izgatja, annak 
bizony türelme nincs se kártyázni, se udvarolni, az 
nem lehet kellemes a társaságban, az magába vonuló,
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zsörtölődő ember lesz, főleg, ha. érzi, hogy zseniális 
művész, tele színálmokkal s rettegnie kell, hogy egy 
napon nem fogja látni az isteni színeket, nem fogja 
megfigyelhetni az egyre titokzatosabb ritka vonala
kat. Mily sors! És ilyen lelkiállapotban 83 éves koráig 
élt. „Csak a mozgás és a tömeg szórakoztat, — írja 
barátjának és nagy gyűjtőjének, Henri Ronart-nak, 
ki kapitánya volt 1870-ben, a német-francia háború
ban és akivel sohase veszett össze, ami egészen kivé
teles volt nála, — csak a mozgás vigasztal, ha ugyan 
megvigasztalhat valami, ha az ember szerencsétlen. 
Ha a falombok nem mozoghatnának, mily szomorúak 
volnának a falevelek is!” A mozgás... Ez volt Degas 
problémája egész életén át. „A művészetben — írja —- 
semminek sem szabad véletlenszerűnek látszani, a 
mozgásnak sem”. Ezért rajzol és megfigyel, rajzol ő 
egyre. Pasztelljeit tíz-húsz rétegre építi fel. Azokat 
a műveit, melyeket műkereskedőknek adott, hogy 
pénzhez jusson, ezeket article (áru) névvel illette, 
semmibe se vette, csak a tanulmányait, melyeket el
dugott, azokat sokra becsülte. Az áruit azonban ma is 
sokkal drágábban fizetik. Igaz, hogy a sok tanulmány 
eredményei benne vannak ezekben az „árukban” is 
s azonkívül valamilyen mese (biz’ mese kell a nép
nek!), de a tanulmányok titokzatos órák ritka szép
ségeit őrzik és ő ezekre volt csak rátarti. De már 
1886-ban ezt írta egyik levelében: „a megfelelő arány
ban vénül bennem minden...” Hiába a sok munka, 
a sok álom, hiába minden, vénülni érezte magát, pedig 
ekkor még 31 esztendeje volt hátra. Egész életén át 
csak látott és bosszankodott. „Sok szép dolgot láttam 
— írta egy fürdőhelyről Ronart-nek, — ám mindenen 
csak bosszankodva, de ami megvigasztal, az az, hogy 
a bosszankodáson át nem szűnök meg figyelni”. 
E megfigyeléseit aztán felraktározta emlékezetében. 
Később segítségére volt a fotográfia is. Halála után 
találtak műtermében eldugott fényképnagyításokat, 
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főleg tájképrészleteket, de ennek is szembaja volt az 
oka, mert hiszen a szabadban nem tudott dolgozni.

Ez elkeserítette. Morcos, sőt durva lett. A leg
jobb barátaival is. Ügy, hogy az volt a közhiedelem, 
hogy lelketlen ember. Egyik levelében ezt így magya
rázza: „Ha durvának látszottam másokkal, ez onnét 
volt, mert az voltam magammal szemben is... Oly 
kevéssé fölkészültnek éreztem magam, noha tudtam, 
hogy művészi számításaim helyesek. Mindenkire hara
gudtam, magamra is”.

Látva a nagy mesterek alkotásait, melyeket la
kásán összegyűjtött, minden újonnan megvett remek
mű visszaveti, ahelyett, hogy előrevinné — írja, — 
azért festi meg minden képét, csekély változással, 
többször, mert soha sincs önmagával megelégedve. 
Ezért bújik el a világtól. Csak azt a kritikát szereti, 
mely nem rajong érte, hiszen ő maga sincs önmagával 
megelégedve. Ha tehát dicsérik, a kritikust tudatlan
nak nézi. A pajtásai dícséretét álszenteskedésnek. Vé
gül is nem mutat meg senkinek semmit, nem ad el 
semmit, él visszavonultan és mikor a siker utoléri, gú
nyosan felkacag, önkritikája gyilkos volt és épp olyan 
méregbe mártott kortársaira mondott kritikája is.

Mikor nem vették komolyan, azt még megértette, de 
mikor szárnyára kapta a hír, divatcikknek érezte ma
gát. Ez elkeserítette, ö a nagy művészetért rajongott. 
A modorosságot utálta. Minthogy pedig sikere volt, a 
sikert pedig az ostoba közönség csinálta, meg volt róla 
győződve, hogy gicsőr lett. Utálta tehát önmagát.

„Alapjában nincs jó hírem, — írja Bartholomé- 
nak (1884), ki meleg barátsággal viseltetett iránta. — 
Ilyen vagyok én, olyan ember, aki egyedül, elhagyatva 
akar meghalni, minden boldogság nélkül”.

Ha valaki meggyőzhette volna róla, teszem fel 
Ingres, akit imádott, hogy nem gicsőr, nem utánzó, de 
nagy művész: talán megbocsátott volna önmagának.

(1931)
1 Láíár: Kit írások na»K 97



MAILLOL ES RIPPL-RÓNAI

Nincs ma már senki Európában, talán Amerikát 
is beleszámíthatjuk, aki kétségbe vonná, hogy a világ 
ma élő legnagyobb szobrásza a francia Aristide 
Maillol.

Azóta, hogy Rodin meghalt, Bourdellen kívül az 
ő nevét kapta szárnyára a hír. De Bourdelle művészete 
fölött lehet még vitatkozni. Maillolét egyhangú elisme
rés fogadja. Hosszas, küzdelmes pályát futott be, míg 
feljutott a magasságba. Banyuls sur mer a hazája, 
egyszerű paraszti sorból emelkedett ki, egy öreg, 
fukar nagynénje nevelte, — a fukarságot, úgy lát- 
Bzik, családi örökségbe kapta, — sokat beszél erről 
Rippl-Rónai is Emlékezéseiben. Nagy nyomorokon 
vergődött át Párisban, ahol eleinte festőnek készült, 
de amellett kezdett szobrászattal és iparművészettel is 
foglalkozni. Első sikereit fali szőnyegterveivel aratta, 
szobrászatra éppen Ripp-Rónai biztatására adta 
magát.

Az első világháború előtt meglátogattam Páris 
melletti kis műtermében, Marly-ban, hogy átadjam 
neki Rippl-Rónai üdvözletét. Akkor jelent meg a 
Hóz-ban Rippl-Rónai művészetét bemutató cikk, gaz
dagon illusztrálva, azt vittem magammal.

Arról az arcképről, melyet Banyulsban, hol egy 



jó darabig együtt éltek, festett róla Rippl-Rónai, azon
nal megösmertem. Akkor már ezüstszálak csillogtak 
nagy szakállábán, de a mosolygó szeme a régi és az 
egyszerűsége, mely az arckép vonalaiban oly monu
mentálisán megkapó, most is uralkodó jellegű volt. Le
ült a műterem előtti lócára, térdére terítette ki a la
pot és nézegette a képeket.

— Ah, Rippl-Rónai, a jó barát — mondotta, — 
hogy örülök nagy haladásának! Képzelem, mily színe
sek lehetnek művei. A színt Banyulsban látta meg 
legelőbb, hol a ragyogó nap örökös fénybe von min
dent. (En magamban mosolyogtam egyet. Hiszen ép
pen a Banyulsban festett képei a legszínteleneb
bek!)

Mialatt a képeket nézegette, azalatt én a műte
remben látható reliefek csodálatába merültem. Mintha 
eRy ó-görög szobrásznál volnék, oly primitív volt nála 
minden és oly ősi egyszerűséggel komponált volt mű
vészete is. A földön márványdarabok, egyesek félig 
megmunkálva, mások teljesen kifaragva.

Aztán felállott és mutogatni kezdte műveit:
— Én csak ilyen kis mintákat csinálok, azok alap

ján márványba faragok mindent. Görögországból 
hoztam a márványokat, ahol nemrég jártam. Felejt
hetetlen élményeim voltak, főleg a korai görög szob
rászat ragadott el. Azoktól sokat tanultam. Katalá
niából való vagyok, ott él még a görög szellem, nem 
a barokkos kései, hanem a kezdeti korszak ragadott 
meg, ahol nyugalomra és egyszerűségre, tiszta és vilá
gos formákra törekedtek. Ebben ellentéte vagyok 
Rodinnak, akit azért nagyon szeretek, mert a maga 
nemében és művészi felfogásában nagyszerű művész, 
csakhogy én máskép érzek és máskép alakítom dol
gaimat.

Valóban máskép. Maillol' a telt formák és a nyu
godt mozdulatok mestere. Figurái, főleg női aktjai
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mind csak két dimenzióban felfogottak, noha csak
úgy duzzadnak a maguk teltségében. Nincs ebben 
semmi ellentmondás. A vezető körvonalat hangsú
lyozza és azon belül a formák telítettségét. Rodin a 
kontúrt a mélységbe vezeti, mozgásra kényszeríti a 
szemet, s a formák felfogását részletről-részletre ha
ladóan szemünkön át kényszeríti átélni. Maillol látása 
más. Az ő alakjai ott állnak előttünk plasztikai nyu
galmukban és nyugvó szemmel foghatjuk fel kontúr
jaikat és a benne élő, lüktető formákat. Főleg relief
jeiben látható ez a síkban kiterített uralkodó kontúr, 
mely nem nyugtalanít, nem mozgatja a szemet, min
den formáját egy szempillantással világosan felfog
hatjuk és tisztán megérthetjük. Ez ideálon belül a 
modellínozás mesteri volta ó-görög tisztasággal páro
sul. Figuráinál a frontalitás törvényéhez tartja magát.

Mialatt ilyképp gondolkozva szemlélgettem alko
tásait, bejött a felesége s csodálkozva láttam, hogy 
majd minden alkotásának ez a kis molett asszony le
hetett a mintája.

Mikor ezt szóba hoztam, Maillol nevetett.
— No persze, — Madame nem szereti, ha idegen 

modellt használok.
Madame féltékeny természetű. Maillol sajnálja 

a modellpénzt és így megértették egymást.
Maillol megmutatta feleségének a Ház RippI- 

Rónai-számát. Az asszony azonnal Lazarineról, Rippl- 
Rónai feleségéről kérdezősködött.

— Oh, — mondottam — Lazarine már tűzről
pattant magyar asszony lett, ő gondozza a kaposi kis 
birtokot, olyan háziasszony, amilyennek alig akad 
párja.

Néhány perc és egyszerre Neuil'lyről van szó, a 
közös múltról, a banyulsi nyárról, az elindulásról, az 
ifjúkori nyomorúságról. Maillolné nagy lelkesedéssei 
beszél drága barátjukról, Keszler grófról, aki weimari 
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gyűjteménye számára ellátja őket megrendelésekkel, a 
finom érzésű műbarátról, akinek segélyével megszerez
hették ezt a falusi házat és dolgozhatnak nyugalom
mal, nem úgy, mint egykor, régen, mikor még szőnye
geket kellett hímeznie férje rajzai után, mint Laza- 
rine-nek is, majd belevakultak, s alig volt látszata a 
munkának.

— Oh, sohsem feledem el, hogy Rippl-Rónai biz
tatott engem a szobrászatra. Azok a formák, melyek 
bennem éltek, dekorativ rajzokban soha meg nem szü
lettek volna. Most csak ránézek a márványtömbre, né
zem, elmerengve és egyszerre csak mozogni kezd benne 
valami, egy figura, s ki akar belőle lépni. Addig fara
gok le belőle, míg életre keltem a benne lappangó ala
kot. Micsoda izgalmas élet... Ez az igazi művészet, 
nem az agyagmintázás, — ezt nem akarja elismerni 
Rodin, pedig én azt hiszem, minden igazi görög mű
vész így dolgozott, — belelátta a márványba az ala
kot s kiszabadította börtönéből, — voilá!

Aztán újra a Äoz-at forgatta.
— Itt van az arcképem. Ezt nálunk festette. Ak

kor még csak motoszkáltak benne a gondolatok, de így 
is megérezte a stílus szépségét. Nagyszerű vonala 
van. Ezzel a művével Párisban is sikere volt, — ha itt 
maradt volna, ma már az egész világon ösmernék a 
nevét. Barátaink mind hírnévhez jutottak. Vouillard, 
Bonnard, Maurice Denis, mind híres ember, — miért 
temetkezett el oly távoli országba? (A Maillol-arcképet 
azóta viszontláthatta a Louvre-ban, Petrovics Elek 
adományából odakerült.) — (Nemrég egy Rippl- 
Rónairól szóló művészettörténeti doktori értekezésben 
kissé fanyalogva beszél róla a fiatal hölgy, pedig 
kétségtelenül a művész remekei közé tartozik.)

Maillol aztán elhallgatott. Elfogultan hallgattam 
én is. Mert szavaiból érzett a szerető barát. Maillol 
nem bőbeszédű ember, csak szaggatottan törnek ki be
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lőle a mondatok, de épp ezek a szűkösen ejtett szavak 
nagy belső érzést fejeztek ki.

Valóban Rippl-Rónai József életrejtélye, hogy ő, 
akit első párisi kiállítása után már észrevették, egy
szerre csak hazajön, nyomorogni, gúnyból, kacajból, 
félreértésből kivenni a részét; miért tette? Hogy 
Párisban nehezen ment előre, — itthon még nehezeb
ben. De ha Párisban kivárhatta volna a hírnevet, 
utána jött volna a világsiker. Rippl-Rónai szerette az 
elismerést és kereste az együttérző társakat és azok
hoz Párisban hamarább juthatott volna. Hiába, a 
honvágy és a benne lappangó családi érzés minden 
meggondolásnál erősebb volt és mikor látta, hogy itt
hon is akad egy-két megértő lélekre, belenyugodott 
sorsába és elindult a küzdelmes útra. Az aztán külö
nöskép meglepte, hogy öt esztendővel' azután, hogy 
végleg hazatelepedett, már sikere is van. Ez a „hazai” 
idekapcsolta, életét missziónak fogta fel és próféta 
akart lenni a saját hazájában.

Párisi barátai ezt nem értették meg. Ez lappang' 
abban a szép levélben is, melyet Mailloltól kaptam, 
hogy a drága múltról és az igaz szeretetről, mely kö
zöttünk fennállott, tanúságot tegyen. A levelet 
Banyulsból írja, ahol most pihen.

„Uram, — írja 1929 december 20-án, — 
megkaptam levelét, melyben emléket kér Rippl- 
Rónairól, de azildöben úgy elvoltam foglalva, 
hogy munkámat nem hagyhattam abba egy 
percre sem, — válaszomat későbbre halasztot
tam, — magammal hoztam levelét ide, nehogy 
elfeledjem, hogy írnom kell. Félek, hogy leve
lem későn érkezik, de levelem'mégis bizonysága 
lesz annak, hogy nem feledtem el barátomat, 
noha elhagyott, — én élőnek képzelem magam
nak örökre és látom magam előtt kedves moso
lyával ...
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Bocsásson meg, hogy nem írhatok érdekes 
visszaemlékezéseket, mert nem szoktam írni, ab
ban nagyon balog vagyok; csak azt mondhatom, 
hogy mily jó szíve volt Rónainak, s mi is mind
nyájan szerettük öt, mi, barátai, mint Natan- 
son, Roussel, Bonnard, Vuillard, — sohse feled
tük el — a nevét nem feledtük el sohasem han
goztatni, mikor találkoztunk.

Mikor legelőször találkoztam vele, barátom 
lett és én az övé, első pillanatban oly szimpati
kusok voltunk egymásnak, gyakran látogattuk 
meg egymást és ez a barátság sohasem hidegült 
el, ide Banyulsba is eljött, ahol egy évet töltött, 
mindennap találkoztunk, megfestette arcképe
met, melyet hazájába vitt magával, ez nagyon 
tetszett nekünk és most is gyakran elolvasom azt 
a cikket, amelyet Natanson írt a Revue Blanche- 
ba (1897 június 15), melyben igen dicséri öreg
anyjáról festett képét, mely akkor ki volt állítva 
a Szalonban. A kritikus így fejezi be írását: „egy 
oly kép ez, melyen semmi sem hiányzik, mely
nek érdemeit sokáig lehetne kommentálni”.

Mindnyájan nagyon sajnáltuk halálát, de 
úgy tudjuk, hogy otthon igen boldog volt Laza- 
rine-jával és unokahugával, néha-néha írt is ne
kem, de én lusta voltam gyakran válaszolni. 
Szemrehányást is tettem magamnak, hogy nem 
tudom lustaságomat legyőzni, de tollat venni a 
kezembe — láthatja, most is ceruzával írok — 
igen nehezen megy, ha megtenni kényszerítené
nek, sohse jutnék célhoz.

Még volna sok mondanivalóm Rippl-Rónai- 
ról, mert sohase feledhetem el azt a pillanatot, 
mikor összekerültünk, de mirevaló felébreszteni 
a multat, mely gyorsan eltűnt ifjúságunkra em
lékeztet?”
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Igaza van Maillblnak, a múltjuk oly szép volt, 
hogy arra csak fájdalommal emlékezhetnek, éppen 
éppen azért, mert elmúlt. De csak az, ami benne 
egyéni. A Maillolok és Rippl-Rónaiak élete azonban 
csak élmény, anyag, amelyből alkotásaikat merítették. 
Ezek pedig halhatatlanok.

(1929)



VAN GOGH.

I.

A müncheni Staatsgalerie egyik termében, a 
Weimari alkotmány korszakában, egy sor Van Gogh- 
festmény képet adott a művész egész fejlődéséről. 
Pedig ezt a fejlődést megérteni, a dilettáns dadogás
tól a természet oly egyéni átírásáig, nem kis fel
adat. Évtizedekbe került, míg megértő közönségre 
talált. Emlékszem, mily ellenszenvvel fogadták a 
halála után rendezett első kiállításokon, még az 
egyénit képviselő művészek is, élükön Cézanne- 
nal, nem a művészt, hanem az őrültet látták benne. 
Csak később, mikor a Mercure de France közölni 
kezdte leveleit, melyeket hű barátja, Bernard adott 
ki, s megismerték nagy emberi értékeit, mikor a 
gyakran megismétlődő külön kiállítások közelebb 
hozták törekvéseit a közönséghez, mikor már tanít
ványok és utánzók repdestek körülötte, mikor mind 
több és több részlet vált ismeretessé különös életéből, 
lett Van Gogh a modern művészet egyik vezető 
szelleme.

Leveleinek egy gondosan megválogatott gyűjte
ménye jelent meg magyarul. Éber László fordítá
sában (Amicus-kiadás). Ezek igazi emberi és művészi
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dokumentumok, melyeket azonban nehéz megérteni 
anélkül, hogy Van Gogh múltját, lelki regényét és 
elmúlt élettapasztalatait közelebbről ne ismerjük. 
Sajnos, Éber elmulasztotta a bevezetésben a részle
teket felsorolni, melyeket az újabb kutatások s főleg 
nővérének emlékiratai feltártak.

Mikor az 1893-iki párisi Van Gogh-kiállításon 
összegyűltek régi hívei, még mindnyájan a művész 
tragikus halálának komor hatása alatt állottak. Erő
sen bomlott lélek volt, kinek szellemi egyensúlyát 
felőrölte az élet, ez a keserű tapasztalatokban, nagy 
nélkülözésekben, kínos mellőztetésekben gazdag élet, 
melyet pedig az emberszeretet rajongó extázisa fű
tött. Festőnek későn határozta el magát, addig sok 
mindennel kísérletezett, volt kereskedő, diák, teoló
gus, tanító, misszionárius, képügynök, de mindig 
elsősorban rajongó ember volt, akit az emberi nyo
mor porba sújtott, a mások szenvedése megtört, aki 
mindenét feláldozta, csakhogy másokat szenvedni ne 
lásson, aki együtt szenvedett a szenvedővel, akit emberi 
igazságtalanságok vérig sértettek. Mikor a Goupil- 
cég hágai fiókjában képügynök volt, felháborodva 
tiltakozott az ellen, amiért oly nagy haszonra dolgo
zott a főnöke, mialatt a festők nyomorogtak. Mikor 
London egyik külvárosában egy magániskola fran
cia tanítója lett, az iskolatulajdonos őt bízta meg a 
tandíjak beszedésével. Szegény szatócsok, kisiparos
mesterek gyerekei jártak az iskolájukba, a szülők
nek nehezükre esett a havidíj befizetése, panaszkod
tak nyomorukról, a rossz üzletmenetről és Van Gogh 
nem tudott erélyesen fellépni. Üres kézzel ment haza. 
Az igazgató dühbe gurult és menten útilaput kö
tött a talpára. Elment misszionáriusnak a belga bá
nyászok közé, a Borinage komor világába és levetette 
ruháit, hogy szétossza a szegények között, lázas 
szívvel prédikált és éhezett, csakhogy odaadhassa 
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ebédjét a nélkülözőknek. Híre ment, mily elhanyagolt 
állapotban tengődik, apja utána utazott és egy fél
szerben, darócruhába bújva, kiéhezve, lázbetegen 
talált reá. A szegények áldották, a szomszédok csó
válták a fejüket.

— Ez az ember nem normális!
Nem is volt normális, lelkében égi tűz égett. 

Egyszer csak kinyilatkoztatásszerűen felismerte hi
vatását : festő lesz. Egész odaadással lett azzá, de az 
akadémiai kurzust nem végezte el, elment a termé
szethez tanácsot és útbaigazítást kérni, elment a fes
tőkhöz titkaikat meglesni, az öccse, aki a Goupil-cég 
alkalmazottja volt, támogatta, s ettől fogva egészen 
művészetének élhetett. Levelei a vajúdás és maga
megismerés e korszakából megdöbbentő vallomások. 
A művészet legmélyebb problémáit érinti, hangosan 
gondolkozik, szinte látjuk őt vászna előtt, amint a 
provence-i forró napon, az őszi fagyos szélben, vagy 
a déli nap perzselő hevében rendíthetetlen kitartással 
dolgozik, öccse az impresszionista mestereknek, főleg 
Monet-nak háziügynöke és Van Gogh alaposan tanul
mányozhatja nála a plein air-festők technikáját, 
aztán megösmerkedik Gauguin-nel és Bernard-dal, 
akik a dekoratív festés egyszerűsítését írják zászla
jukra és lát sok japán metszetet, behatol azok szel
lemébe, s ezek hatása alatt, mind őszintébben a maga 
ekstatikus lelkének és lázas érzéseinek kifejezésére 
törekedve, teremti meg a maga stílusát. E folyamat 
szinte előttünk bontakozik ki leveleiben. Tanúi va
gyunk gondolatai születésének, öccsét és barátait 
beavatja legbensőbb viaskodásaiba. Ily intim művész
megnyilatkozásra kevés példa van az irodalomban. 
Flaubert leveleire gondolunk, melyekben a művész 
érzése, az alkotás küzdelmei, az önviaskodás emlékei 
nyilatkoznak meg. Van Gogh őszintesége páratlan 
látvány. Mint egy működésben levő tűzhányóhegy
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ontja ki magából gondolatainak lávapatakját. Miként 
festészetében, melyben a természet felfokozva, egy 
túlfűtött lélek hevében alakul ki szemünk előtt és mi 
nyomon követhetjük ecsetvezetése száguldó iramá
ban víziói felépítését. Gyorsan, őrjöngő hévvel dol
gozott, szabálytalan ecsetvonásokkal, melyek mint 
égi lángok kígyóznak, sajgó színvonalakkal, pasztozu- 
san kenve fel színeit, kézzel, késsel, ecsetnyéllel, 
gyakran egyenesen a tubusból nyomva ki a festéket, 
csakhogy lekaphassa azt a belső látományt, mely ott 
égett képzeletében, a természet előtt kigyulva.

Ebben a lángban égett ki. Izgalmai rohamokban, 
mind sűrűbb egymásutánban, jelentkeztek és tuda
tában volt annak, hogy mi vár reá. Megelőzte és a 
végső összeomlás elől — a halálba menekült.

(1930)

II.
Közvetlenül a német nemzeti szocializmus hata

lomra jutása előtt történt Párisban, egy árverésen, 
egy szinte névtelen festő műve, nagy árat ért el. Egy 
német gyűjtő Párisba vitt harminc festményt és el
árverezte tte George Petit újonnan berendezett nagy 
termében. Az árverés sikere elképesztő hatást kel
tett. Azidétt rossz idők jártak a képkereskedelem 
világában. A műkereskedők fele csőd előtt állott, 
a másik fele becsukott, Párisban nem láttak hónap
szám egy árva vevőt, a kiállítások kongtak az üres
ségtől, a népszerű nagyságok tizedrésznyi áron sem 
tudtak túladni alkotásaikon, most aztán jött ez a né
met az ő harminc festményével?

Igaz, hogy ez a harminc kép csupa válogatott 
remekmű, Corot, Delacroix, Courbet, Renoir, Cézanne, 
no meg Van Gogh, Ingres, Puvis de Chavannes mű
vei kerültek kalapács alá, de Istenem, miért éppen 
akkor állt elő velük?
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Á vállvonogatóknak nem volt igazuk. A terem 
zsúfolásig megtelt, az egész világról jöttek a múzeu
mok igazgatói, régi műgyűjtők bukkantak fel, sőt 
ismeretlen urak és hölgyek is megjelentek és amint 
egymás után hozták a képeket, egyszerre a régi 
békevilág izgalma surrant végig a termen, Renoir 
206.000, Courbet 150.000, Cézanne 250.000 frankon 
kelt el, a nagy számok remegve, sikoltozva, hurrázva 
szállottak a levegőben, egyszer aztán jött egy Van 
Gogh festmény és 361.000 frankra verte föl a tömeg.

Van Gogh és 361.000 frank!
A negyvenkét év előtt koldusszegényen öngyil

kossá lett őrült képe ime a legnagyobb árat érte el. 
A nyomorult Vincent, akinek életében tíz frankot 
sem adtak képeiért, horribilis értékké növekedett?! 
A gazdasági válság tetőpontján, mikor Amerikában 
a munkanélküliek serege Washingtonban gyász
tüntetést rendezett, mikor a Rockefeller-alapítvány 
fele értékére süllyedt, akkor, éppen akkor egy Van 
Gogh-kép ára szökik fel elképzelhetetlen magas
ságba?

Ki ez a Van Gogh? Mi történt a szellem világá
ban? Mi ennek a titoknak a kulcsa?

Két évvel halála előtt azt írta öccsének Van 
Gagh: „Nem tehetek róla, hogy képeimet nem tudod 
eladni. Eljön még az az idő, mikor kiderül, hogy 
mégis csak többet érek, mint amibe a vászon és fes
ték került s az én szánalmas életem, melyet művé
szetemre áldoztam.“ Az idő tehát eljött. Hogy éppen 
a legnehezebb gazdasági órában, az művészetének 
átütő erejét annál jobban igazolja.

Micsoda szánalmas élet is volt az övé... öccse 
volt az egyetlen ember, ki hitt benne, élete végéig 
támogatta. Sokszor megingott ugyan ő is a hitében, 
mikor látta, hogy amit Vincent csinál, mindenki fél
vállról veszi. Közönség és művészek egyaránt. De

100 



Vincent nagy hite, ekstatikus rajongása, lázas 
munkadühe újból és újból felszította öccse hitét. 
Mégis csak neki lesz igaza. Nézte, nézte a neki kül
dött képeket, melyeken izzott a sok szín, ragyogott 
a napfény, cikáztak a vonalak, lázongott az érzés, — 
s Théo csodálkozott, hogy mindenki elfordul tőle. 
A képek gyűltek a kamrában, már alig talált helyet, 
ahova elraktározza őket, jöttek Vincent lázas levelei, 
kiolvasta belőlük a művész megingathatatlan hitét, 
de az évek teltek, a művész egyre különösebb, 
izgatottan ekstátikusabb lett, álmai üldözték, magá
nyába merülten, vad lázban alkotott, sóvárgott társ 
után, megértő barátot áhítva.

Sorsa összehozta egy másik társtalannal. Gau- 
guin-nel, de az se értette meg, annak más ideáljai 
voltak. Magához csalogatta ugyan Arlesba, a déli nap 
hevétől áttüzesedett világba, de a két ember nem ér
tette meg egymást. Gauguin ideálja a nyugalom, 
arra törekedett, hogy műveiben a leülepedett érzései 
szólaljanak meg. Nagy, egyszerű vonalakra építi fel 
lázálmait. Van Gogh ideálja a mozgás, arra töreke
dett, hogy műveiben lelke izzó izgalmait éreztesse, s 
felépítései vonagló vonalakon nyugodtak. Mint 
egykor Rimbaud és Verlaine, a két tüzes képzeletű 
ifjú poéta, ők is egymásnak estek. A két költő is 
halálosan komolyan vette művészi hitvallását. Ver
laine rálőtt társára. Van Gogh vad izgalmában le
vágta a saját fülét. Gauguin menekült tőle s Van 
Gogh újra magára maradt. Bevitték az őrültek há
zába, hol megnyugodott. Ott festette élete legszebb 
alkotásait. Aztán AnVersbe ment dr. Gachet-hoz, a 
festők barátjához, ott dolgozott lázasan s egymás
után alkotta vonagló színfanfárjait.

A halálra gondolt egyre. Mily nehéz élni, de 
még nehezebb meghalni — mondta a doktornak, de 
az rajongva nézte alkotásait és egyelőre megnyugo- 
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dott. Falta a könyveket. Zoláért rajongott, ö volt az 
első, aki a naturalista mesterben kiérezte a nagy 
szimbólumok költőjét. Az ő festészete is titkokat 
sugalt. De e titkokat csak ő ismerte. A sárgában, a 
kékben, a vörösben életérzéseit rejtegette. Mialatt 
vad tűzben égve, rakta fel cikázó színeit, a bibliára 
gondolt és az Istenemberre, szívében átérezte az 
egész emberiség minden nyomorát, az élet minden 
szépségét és vad halleluja volt színmámora. És mégis 
egyedül maradt, a szomorúsága eltemette, élve haló
dott s azt gondolta: minek, kinek, miért élni? Egy 
júliusi napon a nap tüzelt, az ég kékeit, a fák hódí
tották és hasbalőtte magát.

Mikor öccse megrendülve ott állott halálos 
ágya mellett, pipára gyújtott és hallgatta a vigasz
taló szavakat.

— A szomorúság — mondotta — nem hagy el 
soha, ?a durera toujours... s meghalt. Nyugodtan, 
egyszer életében nyugodtan.

A művészete kivirulásához szinte félszázad kel
lett. Ma már ott vannak a múzeumokban, a falakon 
tüzelnek színei és a ma borongó emberei hozzá me
nekülnek vigaszért, életsóvárgásért, ma megnyugtat
nak rakétázó színei ebben a szomorú világban, ma 
érezzük, hogy mily közel volt ő Istenhez, mikor a 
természet lángra lobbant palettáján, hogy a biblia 
egyszerűsége visszhangzik alkotásaiban s ez az, ami 
a ma meggyötört emberét hozzá kapcsolja.

S ime, eljött az ideje, ma megértik, együtt érez
nek vele és egy képéért 361.000 frankot fizetnek. És 
mikor Amsterdam háromszázéves egyetemét ün
nepelte, két művésznek rendezett kiállítást, Rem
brandtnak és Van Goghnak.

(1932)
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GAUGUIN FELTÁMADÁSA

I.

Közel egy negyedszázada, hogy a modern francia 
művészet nevezetes előfutára, Gauguin, a Martinique- 
szigetcsoport egyikén, Atuanában nyomorultan el
pusztult. De hatása csak halála után kezdődött, egyik 
kiállítás a másikat érte, műveit végigmutogatták 
Európaszerte, 1907-ben nálunk is ki volt állítva a 
Nemzeti Szalon-ban és hatását a magyar művészet is 
megérezte. Egy időben Iványi-Grünwald Béla művé
szetére rányomta bélyegét, legalább is ideig-óráig 
mind a Révai-villa halijában lévő freskóján, mind a 
Tavasz ébredése c. művén visszhangzik Gauguin ta
nítása.

Azóta egész irodalom foglalkozik életével, mely
nek egyik legkiválóbbját, a Rey Róbert írta jellem
képet magyar fordításban is megkaptuk.

Életében Gauguin a kuriózum hatását keltette. 
Mikor Tahitibői elsőízben visszajött Párisba, Drouot- 
nál rendezett kiállításán egész Páris nevetett. A Grand 
Café magyar asztalánál fiatal' művészek és mi, írók 
úgy beszéltünk róla, mint később Csontváry-ról, futó
bolondnak néztük és legendákat költöttünk furcsa ru
hájáról, s ha valahol megjelent, sorfalat állottak az 
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emberek és szemébe röhögtek. Hogyne, világoskék 
kabátján gyöngyház gombok csillogtak, sárga és zöld 
hímzéssel kivarrt zöld mellényéből veres nyakkendő 
virított ki és kalapját széles kék szalag fonta körül. 
Fehérkesztyűs kezében nagy figurákkal díszített 
faragott botot szorongatott, mely nemesgyöngyöt rej
tegetett s mulattnő kedvesével úgy járt-kelt az utcán, 
mint egy egzotikus fejedelem.

Kiállítására inkább furcsa személye, semmint 
festményei vonzották a látogatókat, akik körülállot- 
ták és hallgatták, amint egzotikus meséket mond, képei 
tárgyait magyarázva. Minden kép címe maori fel
irattal volt ellátva, telve szimbolikus jelekkel és misz
tikus vonatkozásokkal, melyeket senki sem értett, de 
mindenkit mulattatott, ö maga a nagy érdeklődést 
félreismerte, sikernek vette, főleg, mikor akadt néha 
e£y-egy vállalkozószellem, aki folytatni akarta a mu
latozást és megvette egyik-másik képét, hogy odahaza, 
a szalonjában mulattassa vele vendégeit. Ami pénz
hez jutott, abból Gauguin berendezkedett és lakásá
ról meséket beszéltek Párisban. Hogy sárgára festett 
előszobájából műtermébe lépve, ott valóságos etno
gráfiai múzeum fogadta a látogatót, a falakra Tahi
tiból hazahozott maori faragványokat, álarcokat, szob
rokat, bumerángokat, dárdákat, lándzsákat aggatott, 
a bútorok között egy kis majom ugrándozik, a mulatt 
asszony vihogása mellett.

Ezt meg kell nézni, — mondták a párisiak — 
S' valóban Gauguin divatbajött, sűrűn keresték fel 
látogatók és ő estélyeket adott, vacsorákat rendezett, 
pedig anyagi helyzete éppenséggel nem volt rózsás. 
Utóbbi kiderült, hogy azt a tizenkétezer franknyi 
örökséget költi, melyhez egy nagybátyja váratlan 
halála folytán jutott, de ilyen életmód mellett a pénz
nek mihamar végére járt, eladni pedig nemigen tu
dott és újra a nyomor fenyegette. Pedig ekkor már
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tudta, hogy mi a nyomor? Valamikor jólkereső tőzsde
tag volt, mellékesen fejtegető amatőr, mikor vissza
adta a tőzsdetagsági jegyét és festőnek csapott 
fel. Csakhamar eladta lakását, képgyűjteményét, el
vált a feleségétől, magára maradt, s hogy éhen ne 
vesszen, hirdetésragasztó lett, napi negyedfélfranknyi 
keresettel s eközben minden szabadidejében rajzolt, 
festett, mert művész akart lenni, művész mindenáron. 
Pissaróhoz szegődött és korai művei impresszionista 
modorban készült Pissaro-i^tánzatok, melyekből senki- 
se érezné ki a későbbi Gauguint. A nagy nyomor egy 
breton faluba, Pont-Avenbe kergeti, ahol rokongon- 
dolkozású festőkre talál és lassanként egész kört te
remt maga körül.

Ez időben, 1888 körül, Pont-Avenben volt Rippl- 
Rónai is és nemrég felszínre került egy bretontárgyú 
képe, ámde nem Gauguin szintetikus irányának meg
felelő stílusban volt festve, hanem egészen á la Mun
kácsy, mert Rippl-Rónai ezidétt még erősen ingado
zott mestere, Munkácsy és fiatal francia festőtársai
nak hatása között. Ez utóbbiakra azonban Gauguin, 
ki az impresszionizmusnak mind határozottabban ha
dat üzent, nagy hatással volt, noha közvetlen érintke
zést nem sokáig tartott fenn velük, mert Tahitibe 
ment, s csak 1893-ban jött vissza.

Mi vonzotta oda? 0, nem a civilizáció megutálása, 
hanem elsősorban az a hit, hogy ott megtalálja ifjú
kori emlékeit, hiszen Peru és Rio de Janeiro 
öble kísérte egész életén át, az ott látott ragyogó 
színek, a fényes levegőben meg nem tört színek sze
relmese volt. De nagy szerepet játszott elhatározásá
ban nyomora is. Azt remélte, hogy a vadak között ol
csón élhet s az onnét hazaküldött képeit, már csak eg
zotikus tárgyuknál fogva is, venni fogják, még ha 
azok nem a szokványos stílusban lesznek is festve. 
Művészi ideálját szolgálhatja, nem kell megalkudnia
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a tömeg ízlésével, követői lesznek, chef d’école lesz, — 
ami minden francia festő szemében a boldogság non 
plus ultrá-ja. Ennyi csábító reménnyel ment ki az is
meretlen messzibe, ami neki, a volt matróznak nem 
is volt olyan nagy elhatározás, ellenkezőleg, csupa 
vágyó boldogság.

Tahitiben töltött éveinek története ismeretes, ő 
maga írta meg, magyarul is kiadták Noa-noa címmel, 
azóta díszes facsimilkiadásban is megjelent, a weimari 
mecénás, gróf Kessler segélyével, aki nagy tisztelője 
lett, azóta, hogy 1905-ben a Salon d’Autumne poszthu- 
mus kiállításán megismerte. Beható életrajzát is meg
íratta, kiadatta levelezését, Van Gogh-hoz való viszo
nyát tisztáztatta s nagyban hozzájárult népszerűsíté
séhez.

Csak ekkor (1906) Weimarban, a gróf Kessler 
rendezte kiállításon ismertem fel jelentőségét, s mikor 
a következő évben Budapestre hozták a gyűjteményt, 
igyekeztem megértetni törekvéseit.

Valóban nem könnyű dió Gauguin művészete! 
Emlékszem, a Nemzeti Szalon-ban tartott előadásom 
után, — mely később francia nyelven is megjelent, — 
amelyet Beöthy Zsolt is meghallgatott, professzorom 
gúnyosan kérdezte tőlem:

— Ugyan, mondja meg, — de szóvirágok nél
kül — látott már valaha kék fatörzsű fákat, aminő
ket ez a Gauguin fest?

— Lehet, hogy ilyen nincs — bár nem biztos, — 
de vannak gobelinek, melyeken hasonlókép hamisak 
a lokális színek, de azért a gobelinek remekművek. Ha 
szabad a színeket lefokozni, miért ne volna szabad fel
fokozni őket? Az a fődolog, hogy összecsengjenek.

Beöthy Zsolt rázta a fejét:
— De kéksudarú fákat festeni? — mondogatta. 
Pedig Gauguin ezt a természetben figyelte meg. 

A „tiszta szín”-re törekedett. „Ennek mindent fel
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kell áldozni, — írja egyik levelében, — egy fatörzs, 
amelynek lokális színe kékesszürke, fényben kékké 
válik”. Feláldozta tehát a lokális színt, amit a laikus 
szem nagyon nehezen szokott meg.

Mikor évek múlva, Fayet párisi gyűjtő lakásán 
egy egész szoba Gauguin-képet láttam, ahol a sok kék, 
sárga, rozsdavörös tiszta színek kacagva égtek és bo
rultak egybe zavartalan harmóniában, szerettem 
volna, ha velem lett volna Beöthy Zsolt, mert ott az
tán meggyőzték volna őt is a művész dekorációi.

Fayetnek szobája ugyanis teljesen Gauguin- 
dekoráció. Alacsony könyvszekrény vonul végig az 
egész szobán, a felette üresen hagyott fal sötétzöld 
tapétával van bevonva. Erre vannak a Gauguin-képek 
egymás mellé rakva, mint megannyi drága ékszer. Itt 
látni, hogy freskóhatásra törekedett, soha nem látott 
tájak színfanfárjai hangzanak felénk, melyek tüze 
szonorikus összhangba olvad. Ez összhangból tüzes 
sárgák, kékek és zöldek hangzanak ki, lapos formák, 
mert azt akarta, hogy a fal síkszerűsége kiérződjék. Itt 
tűnik ki Gauguin igazi ereje. Dekoratőr ő, faldíszítő 
mester, akinél a szín csak kitölti a vonalak közeit.

A szín a zenei elem, különálló életet élő, minden 
valószerűségtől eltávolodva. Erről álmodott ő Tahiti
ben, mialatt a maori legendákat festette, — hogy ezek
kel az európai ember előtt érthetetlen szimbólumok
kal is elterelje a figyelmet a tárgytól, s művei orna
mentikáját figyeljék csupán.

Egyik híres képét, a Manao Tupapan-t azzal ma
gyarázza, hogy a hasonfekvő lány fél az éji kísérte
tektől. A sárga színek az esti világítás sejtelmét, a lila 
háttérrel a rémület hatását akarja kelteni. „Zenés 
rész: vízszintesen hullámzó vonalak, — írja egyik 
levelében, — narancssárga és kék akkordok, sárgák
kal és lilákkal keverve, zöldes szikrák felvillanása. 
Irodalmi rész: élő nő holtak szellemeitől rémüldözik.
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Ezt a kíváncsi laikusoknak mondom. Valójában csak 
egy óceáni akt tanulmányt festettem”. Puvis de Cha- 
vannes szokta dekoratív képeit így magyarázni. Csak
hogy Puvis közismert jelvényekben beszélt. Gauguin 
jelvényei „titokzatosak”. Pedig miként a félhomály
nak, a fénynek is nagy a színváltó ereje. Gauguin ezt 
az impresszionista festők körében — Pissaro mel
lett — figyelhette meg, mikor a szabadban festett. 
A kék fatörzs és lila árnyék azonban a nézők előtt, 
kik nemigen jártak a fénytől ittas mezőségben, túlzás
nak és hanyagságnak tűnt fel. ök csak emlék-szineket 
ösmernek. A hó fehér. A liszt is fehér. De hogy e két 
fehér közt mily sok az árnyalat — nem tudja senki, 
mert nem figyelte meg őket. Gauguin megfigyelte, 
s aztán felhasználta dekoratív festésénél.

Nem is értették meg. Elpusztult a vadjai között, 
kik úgy szerették, mert — ha kellett — síkraszállolt 
értük, szóval és írásban, litografált lapjában, a 
Sourir-ban (A mosoly-ban). A lap címe is gúny volt. 
Szardonikus mosoly ült a szája szélén, mikor írta. 
A bennszülöttek zokogtak, mikor meghalt, kórusban 
zengték: Ua mate Gauguin, ua pete eneta. (Gauguin 
meghalt, elvesztünk!)

II.

Cézanne, Gauguin és Van Gogh nevében indult 
el a mai művészet új ideálok felé. Hogy ezeket az új 
ideálokat megtalálták-e, hogy egyáltalán megértették-e 
a három mestert, — nagy kérdés. A három közül 
Gauguinről eddig azt hittük, hogy eléggé ösmerjük, 
Ösmerjük az embert és ösmerjük esztétikáját, hogy 
művei maguktól beszélnek, hogy ami kommentár kell 
megértésükhöz, azzal az eddigi Gauguin-kutatás tel
jes mértékben szolgált, kiadták levelezését, iratait, ki
állítást kiállítás váltott fel, müvei ma már biztos he-
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lyeken, a legelső gyűjteményekben vannak s újabban 
bekerüt a Louvre-ba is. Az ő sorsa hát megpecséte
lődött.

Pedig ez a sors telve volt a legnagyobb rejtélyek
kel. A bankügynökből dilettáns festő lett, a dilettáns
ból hivatásos művész. A jólétet, a családi boldogságot 
feláldozta a művészet chimerájáért. Ez elcsábította 
őt messzi délvidékre, Tahitiba, a mesék szigetére és 
ott vahinája — asszonya —mellett művészi álmainak 
élt, bár a legnagyobb anyagi gondok között, száraz 
kenyéren és vizen tengődve, hónapról-hónapra lesve 
a postát, hogy barátainak sikerült-e valamelyik képét 
eladni, jön-e néhány frank, jön-e hír a dicsőségről, 
mely lázas álmaiban kísértette. Ügy állott ott előt
tünk, mint aki a művészetért feláldozott mindent, csa
ládját is, ezt nem is fájlalta, hiszen egyik barátját 
ujjongva üdvözli, mikor az elvált a nejétől. Gauguin, 
amikor Tahitiba ment, elszakított maga mögött min
den köteléket, egyetlen kártyára tett fel mindent: a 
Művészetre.

Es most megjelenik Jean Dorsenne-tói egy új 
Gauguin-könyv, melyből egy új Gauguin bontakozik 
ki. A rejtélyes ember még rejtélyesebbé válik. A ci
nikus és szentimentálizmustól ment, a szinte anar
chista lázadó, a vörös mellényes különc, a mulatt nő
vel orgiákat űző, a párisi polgárt fellázító, a pont- 
aveni kocsmában minden eddigi művészetet lebecs- 
mérlő, s baudelaire-i hagyományként, a polgárt ki
gúnyoló, a sátán-kultuszt felidéző mester e levelek
ben egyszerre csak gyöngéd, szerető, gondos férj, bá
natos apa, sóvárgó szerelmesként jelenik meg előt
tünk, akinek egyetlen vágya küzdeni a jövőért, kihar
colni a sikert, hogy újra egyesülhessen családjával. 
Ezeket a leveleket mindmáig felesége gondosan őrizte 
és nem mutatta meg senkinek, hagyta, hogy egy olyan 
legenda viruljon ki Gauguin sírja fölött, mely polgári
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értelemben oly ellenszenvessé tette alakját. Mi ennek 
az oka? Ezt Jean Dorsenne könyve sem magyarázza 
meg, meg sem kísérli, mert hiszen Dorsenne tollát az 
asszony vezette, aki most — érthetetlen okokból — 
elérkezettnek találta az időt, hogy szétszakítsa a le
genda szálait és férje emlékét aranysugárral ékítse. 
Miért nem tette eddig?

Milyen furcsa, milyen rejtelmes, milyen önmagá
ban ellentmondó ennek az asszonynak az alakja is, 
kitől semmi írás nem maradt fenn, mert Gauguin 
megsemmisítette őket, vagy talán kórházba vonulása
kor — utolsó halálos betegsége idején — valakire rá
bízta, aki azonban a leveleknek semmi jelentőséget 
sem tulajdonított és így elvesztek számunkra örökre.

Ily kép csak az egyik oldalát látjuk az éremnek. 
Gauguin leveléből az a szentimentális regény bonta
kozik ki, melyben — minden perpatvar, gyűlölködés 
ellenére is — a hős szívósan ragaszkodik a „halhatat
lan szerelmeshez”. Micsoda tragédia játszhatott le 
Gauguin lelkében, mialatt távol szerelmesétől nyomor
ban, elhagyatva, egy rettenetes magány kínjai közt 
sóvárgott a szőke dán asszony után ?!

Gauguin jólkereső bankügynök volt, mikor egy 
napon két idegen nőt látott a börze kapujánál, me
lyek közül a magas, szőke szépség első látásra meg
nyerte tetszését. Gad Mette kisasszony egy gazdag 
dán lány nevelőnőjeként élt ekkor Párisban, s Gau
guin neki a nagy parthiet jelentette, mert a fiatal 
párisi kitűnő állásban volt és így 1873-ban összekel
tek. Az asszony Gauguinben csak a business man-t 
nézte, de azért úgy, a maga módja szerint szerette is. 
Evek teltek el poígári bőségben, miközben a férj néha 
negyvenezer frankot is keresett egy esztendőben, gyer
mekei születtek, négy egymásután, három fiú és egy 
leány. De egyszerre minden felfordult. Gauguin meg- 
ösmerkedett felesége festő ösmerősével, a dán szár-
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mazású Pissaro-val, mihamar kedve kerekedett a fes
tésre és Pissaro vezetése alatt vasárnaponként feste- 
getni kezdett. A feleség eleinte nem törődött vele. Az 
egyik férj kártyázik, a másik kuglizik, az ő férje pe
dig vasárnaponkint festeget. Tegye. Hogy közben 
összevásárolt egy egész sereg képet, Manet, Monet, 
Sisley, Pissaro stb. festményeit, az se baj, a lakás 
kellemesen lakályossá vált s férje hadd gyönyörköd
jék a szép képekben.

Azonban Gauguin lassanként többet kezd fog- 
lelkozni a festészettel, mint a börzével, már hétköznap 
is rajziskolába jár, sőt egy napon kijelenti, hogy — 
festő lesz. Mette asszonynak ez már nem tetszett. Be
áll a szükség. Hasztalan állítja ki férje az impresszio
nistákkal képeit, hasztalan dicséri azokat Degas, 
Pissaro, ír róla elismerőleg Huysman, — mit ér mind
ez, ha nem tud eladni és Mette asszony nélkülözni 
kénytelen. Eleinte eladogatják, amit lehet, utóbb rá
megy erre a szerencsétlen szenvedélyre az egész la
kás, a képgyűjtemény s végre kifosztva, pénz nélkül 
ott áll Páris kellős közepén Gauguin a feleségével és 
négy gyerekével a teljes nyomorban. Megpróbálkozik 
i vidékkel. Elköltöznek Rouenba. Semmi eredmény. 
Elutaznak az asszony szüleihez Kopenhágába, de — az 
eredmény még kevesebb. Gauguin művei — pedig ek
kor még egészen impresszionista képeket fest — nem 
találnak amatőrre. Ellenben Gauguin, a festő, nem 
tetszik az asszony családjának. Szegény rokonra, ko
pott rokonra, szinte koldus rokonra nem számítottak. 
Az asszony és a férfi ezen a ponton nem értik meg 
egymást és az egész dán rokonság az asszony mellett 
van. Festő, festő akar maradni? Hát nem látja be, 
hogy micsoda katasztrófa fenyegeti, hát mi lesz vele, 
gyermekeivel, — ezzel nem számol, csak a maga sze
rencsétlen szenvedélyével? Az asszony kénytelen fran
cia leckéket adni, fordításokat elvállalni s Gauguin 
ott él' a nyakán s fest. Ezt sokáig nem bírta ki egyik
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fél sem. Gauguin visszamegy Párisba, kisfiával, küz
deni tovább. Az asszony Kopenhágában marad a há
rom gyerekkel.

Jön egy borzasztó tél. Rettenetes nyomor. Gau
guin nem tud a festészetéből élni, plakátragasztó lesz, 
hogy a kis Clovis-nak, ki éhezik, beteg, kenyeret vi
hessen haza. „Nincs egy sous-m — írja feleségének, 
— hogy takarót vegyek a lázas gyereknek”. Borzasztó! 
A vállalat igazgatójának megesik a szíve rajta és a 
plakátragasztók ellenőrévé nevezi ki havi 200 frank 
fizetéssel, erre beadja Clovis-t egy intézetbe és egye
dül nyomorog tovább. Az asszony is kínosan vergő
dik a Zola regényeinek fordításáért kapott cse
kély honoráriumokból. Gauguint barátja, Schuf fene
kei1 festő végül megsajnálja, magához veszi és így 
újra műteremhez jut és szőheti tovább álmait. A gye
rek eközben meghal s ő kivándorol Amerikába, onnét 
Panamába, abban bízva, hogy lesz idő, mikor nem áll 
közte és felesége közt rideg családja, hogy végre is 
célt fog érni hányódó hajója...

Megbetegszik és visszajön Párisba. Újra kezdő
dik a nyomor. Pedig „nincs szebb a családi életnél”, 
-— írja haza, — minden leveléből felhördül a fájda
lom. Nem bírja ki tovább és hozzá utazik Kopenhá- 
gába, de a családja rossz szemmel nézi és fájó szívvel 
visszakullog Párisba.

Ekkor megy először Pont-Avenba, ahol új forma 
keresését nagy örömmel fogadják hívei, a fiatal fes
tők, — egész köre támad, — de egyetlen vevője sem. 
Most új utakra indul és nincs aki megértse. A leg
nagyobb nyomor kíséri újra. Elindul ekkor Tahitibe. 
Most már érzi művészetének nagyságát. „Mindenki 
elismeri — írja feleségének, — hogy művészetem ka
pitális, gyerekeim jövője biztosítva, nevem, melyet 
nekik adtam, büszkeséggel töltheti el őket”. De a dán 
rokonság kikacagja. Az asszony? Ki tudja mit ér- 
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zett? Hitt-e a férje küldetésében? Egyedül a kislánya 
hitt benne, aki pedig alig ösmerte az apját, csak hal
lott róla s ez az egyetlen gyerek is korán, alig tizen
nyolcéves korában, meghalt. Hogy vágyott pedig utá
nuk ! „Anya, feleség, gyerek nélkül. Elátkozva enyéim
től. A te némaságod nagyobb kínokat okoz nékem, 
mint a szerencsétlen anyagi bajok”, — sóhajt fel 
Tahitiban.

Tahitiból így írja alá egyik levelét:
— Száz csókot a gyerekeknek és neked hü fér

jed és szeretőd, Paul... — S ugyanakkor együtt él 
vahinájával és gyereke születik tőle, akit szeretne 
törvényesíteni is. Micsoda lelki állapotokon ment ke
resztül ez az ember? Eközben nyomorog ott is. „Két 
hónap óta alig eszem. Naponta egy darab maioré, 
egy rossz gyümölcsfajta, melynek íze a kenyérre em
lékeztet és egy pohár víz minden táplálékom. Nem 
engedhetem meg magamnak, hogy teát igyák, a cukor 
drága”. De tűr, tűr, nyomorog, mert hisz a művésze
tében. Hosszú levelekben fejti ki ezt a feleségének, 
melyeknek az a refrénje:

— Művész vagyok s higyjél bennem. Művész va
gyok és nem vagyok őrült...

Telnek az évek, küld képet a feleségének is, meg
magyarázza rejtett szimbólumait, hátha mégis csak 
felvirrad, küld képet párisi barátainak. Vollard mű
kereskedő is érdeklődni kezd iránta és ebben a re
ményben hazamegy, kiállít, barátai ünnepük, sőt örö
köl is, aminek azonban hamar a nyakára hág és újra 
visszamegy Tahitiba, most már örökre, de ő azt hiszi, 
abban reménykedik, hogy nem örökre, hogy eljön an
nak az ideje, mikor egyesülhet családjával, csak egy 
év van még hátra, még egy év, újra egy év, aztán 
kórházba kerül és 1902-ban elpusztul. A legnagyobb 
nyomorban is csak az bántja, hogy nincs hír család
járól, utóbb korán elhalt Aline leányában reményke-
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dik, az egyetlenben, aki hitt benne, akinek összeír egy 
egész kötetet titkos gondolataival s teóriákat eszel ki 
önmaga megnyugtatására, mondván: „a művészet a 
kisebbség számára való”. Nos, az övé, életében 
legalább nagyon is a kisebbség számára volt való s 
noha teremtőnek érezte magát, a legélesebb fájdalma
kat szenvedte át.

Hát volt ennél megrázóbb mártír élet?

(1928)



CÉZANNE

I.

Munkácsy Mihály neuillyi műterme közelében 
volt egy magányos úri villa, a Rue Madridban, mely 
arról volt nevezetes, hogy a lakója híve volt a „mo
dern“ művészetnek. Munkácsy ezt a szót gúnyosan 
ejtette ki, mert szerinte mindegy, hogy a képet mikor 
festették, tegnap vagy kétszáz év előtt, csak jó le
gyen. Hogy mi a jó kép? Amelyik neki tetszik. Hogy 
mért tetszik? Na, még hogy ezen törje a fejét. 
Tetszik, punktum.

De azokat a képeket, melyeket a madridi utca 
villájában látott, csak hadd szeressék mások, ö nem 
kér belőlük. Miért? Nem jók. Punktum.

Én azonban nagyon szerettem volna látni ezeket 
a sokat emlegetett képeket, mert engem az, ami „mo
dern“ mindig izgatott. Mert a művésznek joga van a 
maga tetszését kétségbe nem vonható igazságnak ki
jelenteni, főleg egy oly nagy művésznek, mint aminő 
Munkácsy volt, de egy esztétikus nem kúriai bíró, 
pedig még az is „indokol“. A véletlen segítségemre 
jött és egy napon bejutottam a „hírhedt“ gyűjte
ménybe. Igaz, hogy jóval később, de akkor már egy
ségesebb is volt a gyűjtemény. A gazdag gyáros, Pel-
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lerin Auguste tiszteletbeli svéd konzul volt, s neuillyi 
villájában ezidétt szinte kizárólag Manet képeit gyűj
tötte egybe. Azelőtt a barbizoni iskola remekműveit. 
Mikor 1902-ben Paál László műveit kutattam, egy 
ismert műkereskedő figyelmeztetett, hogy talán Pel- 
lerinnél is lesz Paál, (lehet, hogy idegen név alatt)
— keressem fel. Ezen a réven jutottam be hozzá, de 
akkor már a barbizoniakon túladott, hogy tisztára 
impresszionistákat, végül pedig kizárólag Manet mű
veit gyűjtse.

A villa összes szobái — termeket is mondhatnék
— telten teli voltak Manet-val, az impresszionista 
mester minden kora képviselve volt, a legkorábbi 
időktől a legutóbbiig.

Mért csak Manet? Pellerin úr, a tiszteletbeli svéd 
konzul, szűk szavú ember volt, s csak azt felelte: 
„Az impresszionizmus nem tűri el a realizmust.“

Mit feleljek erre? Szerintem már akkor is vilá
gos volt, hogy itt egy következetes fejlődés jelensé
gével állunk szemben. De hát az ízlések — Istenem
— oly különbözők. Azóta hallottam, hogy Ameriká
ban fordítva, Mr P. A. B. Widener philadelphiai mil
liomos az impresszionista gyűjteményén adott túl, 
hogy barbizoni mestereket gyűjtsön. Neki az volt a 
véleménye, hogy a realizmus nem tűri el az impresz- 
szionizmust. Annyi azonban kétségtelen, hogy a 
Manet-gyűjtemény nagyszerű látványosság volt. 
A Nana, Claude Monet kertjében, a Kávéházi jelenet, 
a Bar, hogy sok remek arcképeit ne is említsem, 
Manet művészeti nagyságát fényesen igazolták.

És ime, néhány évvel később Pellerin úr eladta 
az egész gyűjteményt, hogy összes termeit Cézanne 
műveivel rakja tele. A Manet-képek szétszóródtak. 
Pellerin úr kijelentette, hogy „Cézanne nem tűri el 
az impresszionizmust.“ így tehát áttért Cézanne-ra.

Mikor a háború előtt közvetlenül újból meglát o-
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gattani, akkor már Cézannejaival voltak tele termei. 
Már visszavonult a gazdasági tevékenységtől s mivel 
Manet-it fényes eredménnyel adta el, most kizárólag 
az új csillag foglalkoztatta.

A háború előtt Cézanne volt az új művészek 
atyamestere, imádatuknak tárgya. Az Indépendants 
kiállításán mérföldnyi távolságokban voltak a falon 
a Cézanne-utánzók képei. Cézanne már 1906-ban 
meghalt, a fiatalok tiszteletétől körülvéve, — de a 
hivatalos kritika a nekrológokban csak mint egy 
inkomplet mesterről emlékezett meg róla. Néhány 
sorban: Egypár év és visszhangzott a nevétől az 
egész világ. Majd minden múzeum, világszerte, igye
kezett tőle egy-egy képet szerezni. Csak Aixben, a 
szülővárosában, nem hittek a dicsőségében. Párisi 
reklámtrükknek nézték.

Hogyan, Cézanne, ez a vén bolond, lett légyen 
az a nagy mester? Műkereskedők fújják fel. Otthon 
ezt gondolják. Még a saját családja is kételkedett 
benne. Coquiot írja Cézanneről írt könyvében, hogy 
mikor a mester halála után meglátogatta nővérét, csak 
három képet talált nála.

— De kisasszony, hogy lehet az, hogy bátyjának 
csak ily kevés képét őrzi?

— Uram, én sohasem értettem és ma se értem 
bátyám művészetét... pedig elégszer mondotta: 
Mária, hidd el, én vagyok a világ legnagyobb mes
tere.

Gúnyosan mosolygott.
Mosolygott, sőt egyenesen nevetett rajta az 

egész város. Igaz, hogy igen furcsa alak volt. Amo
lyan E. T. Hoffmann tollára való figura. Kopasz a 
nyakszirtjéig. A kis vidéki városban nem ilyennek 
képzelték el a művészt. Sem széles karimájú kalapja, 
sem szélfogója nem volt. Kopott ruhájában vasárna
ponként templomba járt, kerülte a társaságot és
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soha sem tudta elérni, hogy valamelyik művét a 
Szalonba bevegyék. Mikor az Őszi szalon kollektív 
kiállítást rendezett műveiből — egy évvel halála előtt 
— a nagy lapok levágták, egész Aix mulatott rajta. 
Egy ilyen erős kritikát, mely az Intransigeant-ban 
jelent meg, az egész város kitörő elégtétellel foga
dott. „Mindennap egy példányt találok az ajtóm 
előtt — írja a fiának — nem számítva a postán be
küldött számos példányt.“ A festők, a hivatalos fes
tők még jobban gúnyolták. Az még a legudvariasabb 
nyilatkozat, ha — mint Besnard tette — azt mond
ták róla, hogy vadvirág. A Merevre de France kör
kérdésére: milyen viszonyban van Cézanne-nal? Piot 
azt felelte: Cézanne-nal? Miért éppen Cézanne-nal? 
Binet pedig ezt írta: Cézanne festészete a kloaka 
művészete. Vájjon tudja azt ma valaki, hogy kicsoda 
ez a Piot vagy Binet?

Ez 1905-ben íródott. Az első világháború kitörése 
napján, tehát kilenc évvel később, klasszikus mester
nek hirdették és milliókkal fizették. Egy egész könyv
tárt írtak róla. A háború után sem szűnt meg az ára
dat. Csak nemrég jelent meg egy hatalmas publikáció 
róla Gasquet tollából. Aligha volt még művész, aki
ről a vélemények annyira elágaztak volna.

Cézanne Zola ifjúkori barátja volt, együtt jár
tak iskolába, együtt éltek Parisban és Zola róla írta 
a L’Oeuvre regényét. De már ekkor Zola megtán- 
torodott barátja tehetségébe vetett hitében. Nemso
kára szakítottak, főleg a Dreyfus-per idején, mert 
Cézanne ellenezte Zola akcióját Dreyfus mellett, 
mert a művész reakcionárius volt politikai meggyő
ződésében, csak művészetében volt forradalmár. 
Vollard, ismert párisi műkereskedő, aki elsőnek 
állott Cézanne mellé, felkereste egyszer Zolát és ki
kérdezte a szakítás okáról. Könyvében, melyben 
Cézanne-nal való érintkezésének történetét beszéli el,
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leírja ezt a híres társalgást. Cézanne azt beszélte, 
hogy azért hagyott fel a Zolával való érintkezéssel, 
mert ahány íróval találkozott nála, az mind arról 
beszélt, hogy hányadik ezer példánynál tart művének 
eladása. Zola, ellenkezőleg, azt kifogásolta, hogy 
Cézanne nem törődik a közönséggel és olyan vad, 
ízléstelen és brutális pikturát csinál, amely egyene
sen kihívja maga ellen minden ízléses ember kriti
káját. De mit törődjék egy zseni a közönség ízlé
sével? Már 1874-ben azt írta Cézanne az anyjának: 
„Amit általában dicsérnek, csak mesterember munka, 
én arra törekszem, hogy amit csinálok, igaz, őszinte 
és az enyém legyen.” így tehát nem értették meg 
egymást. Zola L’Oeuvre-jének hőse öngyilkos lett, 
mert műve nem tetszett. Cézanne kinevette.

— Ha egy művésznek egy munkája nem sike
rül, csak nem lesz öngyilkossá? Vállat von s bele
kezd egy másikba...

Ez volt Cézanne, kinek művei Pellerinnél össze 
voltak gyűjtve. A vad, brutális, őszinte művészet, a 
maga sajátosságával, úgy hatott a finom termek
ben, mint valami exotikus növény. Aki nem a for
mát, hanem a színhatásokat nézte, azt elbűvölte. 
Pellerin a képek közé olasz fayenceke-okat rakott, 
hogy a képek zöldeskék színharmóniáit annál mes
teriebben kihangsúlyozza.

Cézanne színeit nem lehetett utánozni, csak az 
egyszer pasztozus, máskor elfolyó ecsetkezelést, s fő
leg az esetlen formákat, melyeket tudatos defor- 
málásnak véltek és a végtelenségig utánozták. Ezeket 
az esetlenségeket. Van Gogh is látta és egyik levelé
ben aképp magyarázza, hogy mikor Cézanne festett, 
a szél — a mistrál — bizonyára rázta a festőállványt. 
Van Gogh tévedett. Ilyen esetlenség Cézannenak azo
kon a képein is gyakori, melyeket szobájában festett. 
Most fordulat előtt áll a Cézanne-kérdés. Nemrég

128



báró Rothschild színháza foyerjában Cézanne-kiállí
tást rendezett, — a sok utánzás után már nem volt 
meg az* eredetieknek a várt hatása. Az Illustrazione 
italiana krónikaírója megjósolja, hogy nemsokára 
beáll a Cézanne-ománia bukása.

így lesz vagy sem, — annyi bizonyos, hogy 
Pellerin halálával a Cézanne-kérdés újra aktuális 
lett. Pellerin végrendeletileg egypár főművét a 
Louvre-nak hagyta, — a többi kalapács alá került. 
Az egész világ művészei oda figyeltek. Mit jelent majd 
ez az esemény? Diadalt vagy bukást?

(1930)
n.

Párisban Cézanne barátai szobrot akarnak állí
tani a mesternek. Életében az volt az egyetlen becs
vágya, hogy bekerüljön a Salonba, — szoborról 
még álmodni sem mert. De változtak az idők, s a ki
gúnyolt, semmibe vett festőt halála után zászlajukra 
írták a fiatalok és lassanként egész cézanneománia 
keletkezett, a mániák minden szépségével és rútságá
val. Most azután Maillol szobrot tervezett és bizott
ság alakult Monet díszelnöksége, Jourdain, a Sálon 
d'Automne elnökének vezetése alatt, tagjai pedig 
Bonnard, Denis, Maillol, Roussel, Vuillard, az a kör, 
melyből a Cézanne-kultusz kiindult, s amelyhez egy
kor Gauguin, Rippl-Rónai és Van Gogh is tartoztak.

A kiállítás a Bernheim jeune Galériában nyílott 
meg, leginkább a Pellerin-gyűjtemény anyagából. Ez 
alkalommal megjelent Joachim Gasquet könyve is 
Cézanne-ról, melyben a régi jó barát leírja emlékeit, 
hiszen Cézanne-nak ő volt első amatőrje és hosszú 
éveket töltöttek együtt. Párisban, a Provence-ban is 
élete utolsó korában Gasquet volt Cézanne meghittje 
s a jó barátnak igen sok érdekes mondanivalója volt, 
kiegészítve ilykép műkereskedőjének, Vollardnak 
nagybecsű feljegyzéseit.
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Amit most megtudunk Cézanne-ról, ahogy ezek 
az annekdoták és emlékezések megörökítik számunk
ra az embert, becses kiegészítőivé válnak a mű
vésznek, kiről képei beszélnek. Amint nehezen, nagy 
belső küzdelmek között bontakozott ki a művész 
egyénisége, éppen olyan szánalmasan küszködő em
ber is volt, pedig a jó sors megadta neki a lehető
séget arra, hogy anyagi gondtól mentesen, tisztán a 
művészetnek élhessen De az ember esetlenségei, vele
született különcségei megakadályozták abban, hogy 
művészete könnyedén és szabadon bonthassa ki 
szárnyait. Egész élete vergődés volt. Ez a kemény 
tusa keze és képzelete között rányomta művészetére 
a maga sajátos bélyegét. Innen művészetének egy
oldalúsága, mely az általános siker elérését nehézzé 
tette, megakadályozta őt abban, hogy lázas vágyát, 
a kortársak zúgó tapsát, a tömeg kegyét még életé
ben élvezhesse.

Valóban Cézanne művészete hét pecséttel elzárt 
titok maradt, máig is az a nagy közönség előtt. Pe
dig most már a Luxemburg-képtárban, sőt a Louvre- 
ban is van öt képe, a Comando-gyűjteménnyel bevo
nult ő is a múzeumba, vágyai Mekkájába. Ha ezt 
még életében megérhette volna!

Mikor a Caillebotte-gyűjteményt felajánlották az 
államnak, az csak a selejtezés jogának fenntartásával 
fogadta azt el, mert a gyűjtemény tele volt az im
presszionisták műveivel, sőt Cézanne néhány művé
vel is. A selejtezésnek elsősorban a Cézanne-ok estek 
áldozatul, de egyik művét mégis befogadták. Mikor 
az első világháború alatt Comando gróf ajánlotta fel 
gyűjteményét az államnak, a Cézanne-kultusz javában 
virágzott s így az öt Cézanne bekerülhetett a Louvre- 
ba. De nem azok a művei, melyek a fiatalságra ha
tottak, amelyek a cézanneomániát felidézték, nem 
az aktos, figurális képei, hibás proporciós figuráival 
és nem a lapos, konturos gyümölcs-csendéletei, me-
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lyek hibás perspektíva kultiválására izgatták köveze- 
tőit. Az „igazi” Cézanne-ok a neuillyi Pellerin-gyűjte- 
ményben voltak láthatók, odazarándokoltak hetenként 
a fogadónapon a fiatal művészek seregestől, s onnét 
hozták magukkal Cézanne műveiből leszűrt termé
szetellenes hitvallásukat, a deformáció jogosultságá
nak fanatikus hitét, az antinaturalizmus szenvedel- 
mes tételeit.

Cézanne vergődéséből esztétikát, Cézanne kísér
leteiből végérvényes igazságokat kovácsoltak. A 
nyolcasok első kísérleteiből mi is kaptunk kóstolót 
a cézanneománia hitvallásából. Nem azt, ami 
Cézanne-ban örökbecsű, csodás színharmóniáját, bá
mulatos kolorítját, finom táj meglátásait, hanem azt, 
amit maga a mester sem tartott soha eredménynek, 
— mint mondotta, amit realizálni nem tudott, — 
azt írták követői zászlójukra, s ott hirdették Cé- 
zanne-t nagynak, amiben végzetes külső körülmények 
megakadályozták őt abban, hogy kifejezhesse láto- 
mányait, hogy megtalálja végső formáját vízióinak. 
A meddő kísérleteket, az elvetélt vásznakat, az alá
festett kompozíciókat istenítették, s dogmává emelték 
a mester bevégzetlenségeit, esetlenségeit, dadogásait.

Sőt tovább mentek és éppen ezen az úton. A ma
guk világszemléletét olvasták ki a mester e nemű 
alkotásaiból és erőt merítettek vergődéseiből a ma
guk chiméráinak realizálásához. Ezen az úton jutot
tak el az antinaturalista tételekhez, az expresszioniz- 
mus filozófiájához, végül pedig a kubizmushoz. Ez 
volt a zsákucca. Itt meg kellett akadniok.

Vájjon mit szólt volna ezekhez a borzalmakhoz 
az ősz mester, ki már Gauguint és Van Goghot is 
elutasította magától, érezve, hogy ezek egyenesen 
félreértik őt, hogy szellemük idegen, törekvéseik tá
vol esnek az ő ideáljaitól, hogy ott akarják őt foly
tatni, ahol vergődései közben elakadt, hogy nem vér
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a véréből az, amit utánzói és követői csinálnak. Hát 
még a szellemtelen majmolok hadához mit szólt 
volna? Mikor az Indépendants kiállításain száznál 
több folyóméter területeken láthatta volna almáit és 
citromjait legurulni a piszkos asztalterítőkről, a hibás 
perspektíva miatt, láthatott volna zöldes kontúrokba 
foglalt, lapos és minden testiségétől megfosztott 
aktok felmázolását, deformált alakok csoportjait, 
münaivítással felvázolt figurákat, melyek a természet 
szerető részletezése nélkül szélesen, vadul voltak a 
vászonra csapva. Mit szólt volna mindehhez a mester, 
aki egy-egy arcképéhez száznál több ülést követelt, 
amint azt Vollard emlékezéseiben megdöbbentő rész
letezéssel leírja?

Az első, aki ez ellen a cézanneománia ellen til
takozott volna, még pedig egyenes nyíltsággal, ahogy 
megszokta, maga Cézanne lett volna.

Hál* Isten, ez a mánia már kitombolta magát, 
most már eljött az ideje annak is, hogy magát a 
mestert kritikai szemmel nézzük. Nemrég jelent meg 
az első komoly méltatása Tristan Klingsortól, aki már 
nem zengi a Meier-Graefék túlzott dicshimnuszát, s 
nem látja benne a modern művészet egyetlen nagy 
eredményét, mint német imádói, hanem igyekszik a 
fényt és árnyat egyenlő mérvben felrakni azon az 
arcképen, melyet róla ad.

Magyar életírója, Lehel Ferenc, aki úgynevezett 
imaginary portrait-t fest róla — költészetet és valót 
vegyítve — a szempontjainak pesszimista színezete 
miatt egyoldalú. Szerinte pusztulásra érett a mai mű
vészet, nincs reménye sem a haladásnak, mert a for
mák szétbomlása után nem lehet újra forma-felépí
tésre áttérni. Pedig a műtörténet számtalan példáját 
ismeri — a renesszánsznak. Többek közt magát a re- 
nesszánszot, Leonardoval. Michel Angeloval, Correg- 
gioval és a többi nagy mesterrel, aztán jött a barokk,
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utána a rokokó, ami tiszta formafelbomlás mind, s 
mégis jött utánuk egy nagy virágzás a XIX. század
ban. Miért éppen most essünk kétségbe?

Már maga Cézanne is a konstrukció feltételeit 
kereste, — nagy világfelfordulások után egyszer csak 
mégis jönni fog a megnyugvás. A párisi Cézanne- 
kiállítás — hisszük — ennek az előhírnöke.

így is történt.

III.

Egész Páris tele volt a Cézanne-kiállítás plakát
jával. A plakáton egy igen szép virágcsendélet, színes 
nyomatban, — senki sem sejtheti, aki e „rendes“ 
képet látja, — hogy egy forradalmár festő kiállítását 
rendezi meg a Louvre. Vájjon ez a plakát ízelítő, út
mutató akar lenni, sejtetve, hogy a „vad“ Cézanne- 
nal szemben most egy megfésültet fogunk látni ?

E plakát előtt állva azokra a Cézanne-élményekre 
gondoltam, melyeken immár három évtizeden át, 
gyorsütemben át kellett esnem. Az 1900-i párisi 
világkiállításon történt első találkozásom a délvidéki 
különc néhány képével. Rippl-Rónai ugyan már évek 
előtt, még Párisban, beszélt nékem róla, annak aix-i 
magányáról, aki az utcakölykök gúny ja és kacaja 
közt vonult ki reggelenként a „motivum“-hoz, hóna 
alatt cipelve festőszerszámait, de akit csak 1904-ben 
az őszi Szalon-bari fedeztek fel a fiatal festők. Két 
év múlva meghalt és hirtelen harci jelszó lett. Emlék
kiállítása a forradalomra vágyó ifjúság bibliája. Az 
impresszionizmus már útszéli igazsággá lett, vezető 
mesterei klasszikusokká váltak, az új nemzedék 
tehát új csapásra tört. Cézanne — az őszi Szalon
beli emlékkiállítás össze-vissza felhalmazott anya
gával — nagyszerű tanulság volt számunkra. Idő
közben Gauguint, Van Goghot már zászlajukra írták, 
azonban Cézanne egyszerre csak elhomályosította
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ezek nevét is, a fiatalok beleharsogták a világba zse
nijét, egy olyan univerzális nagy mestert csináltak 
belőle, akivel egy lélegzetre csak Tizianot vagy 
Rembrandtot szabad kiejteni. Aztán ráestek az után
zók és éveken át kilométerszámra festették a guruló 
alma és a dőlöngő virágcsendéleteket, a deformált 
alakokat d la Cézanne.

Itt állok tehát e plakát előtt és nézem a „ren
des“ virágcsendéletet, melynek finom színei és töké
letes rajza éppenséggel nem emlékeztet fürdőző 
nőinek szörnyű torz alakjaira, a vetkőző elnyújtott 
aktokra, a félbehagyott arcképekre, melyek egyálta
lában nem értetik meg azt a hatalmas propaganda
irodalmat, mely róla szól és könyvtáramnak egy 
egész szekrényét megtöltötte. E szép kis plakát be
harangozta kiállítás vájjon fordulatot jelent-e 
Cézanne megítélésében? Egy új Cézannet fogunk 
majd látni? Hiszen az idén már doktori értekezést 
írtak róla a párisi egyetemen és az öreg Venturi 
kiváló fia két hatalmas fólió-kötetben adta ki összes 
műveit, Párisban, remek reprodukciókban. Betetőzése 
lesz-e ez a kiállítás az immár „klasszikussá magasz
tosult” nagy mester hírnevének? Vég ez vagy kezdet? 
Reakció vagy revízió?

Ilyen kérdések viharzottak lelkemben, mikor be
léptem a Tuilleriák kertjében, az Orangerie-múzeum- 
ban látható kiállítás előcsarnokába. Be volt zárva. 
Hát igen, itt csak tíz órakor nyitnak és még tíz perc 
hiányzott. Gyerünk a túlsó oldalra, talán ott már 
nyitva van a Monet-múzeum? Valóban nyitva volt. 
A két nagyterem nyolc nagy vászna közt élőlény nem 
tartózkodott. Csak a csend, csak a színek zenéltek. 
A nimfák pihentek a víz felszínén, a szomorúfűzfák 
lehajtották ágaikat a vízpartra, a napsugár játszott, 
ízzott, remegett a levegőég kékesen rózsás színében 
és a nyolc kép egymásba folyt és színt váltott, mint 
egy tündérvilág. Arra gondoltam, hogy ime, Monet
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e nyugodt hangulatú, e csöndesen irizáló színegy
veleggel egy hosszú művészélet végső eredményeit 
foglalta egybe, — furcsa, éppen az ellenkező oldalra 
jutott ki, mint ahonnan elindult. Kezdetben a világí
tás percig való, változó hatásait leste, a fény szín
teremtő csudáit és eljutott a színeknek fényt le
fokozó, nagy síkokba foglaló, nyugodalmas ornamen- 
seihez. íme, mi lett az impresszionizmusból?

Mikor átmentem a Cézanne-kiállításba, ott már 
nagy volt a mozgás. Fiatal festők és öreg urak szo
rongtak. Három teremben közel kétszáz mű. Száznál 
jóval több olajfestmény, a többi rajz és vízfestmény. 
És emlék: Cézanne utolsó palettája, mellyel 1906 
október 20-án még a szabadban dolgozott, mikor vi
har érte utol, meghűlt és másnap meghalt. Aztán a 
hátizsákja, aztán egy koponya, melyről utolsó képei 
egyikét festette, aztán egy jutalomkönyv, mellyel kis 
diákkorában tüntették ki. Hogyan, a Louvre rendezte 
Cézanne-kiállítás ez ? Cézanne életében sohasem tudta 
elérni, hogy egyetlenegy festményét is rendes úton 
a zsűri bevegye a Szalonba. És ma már az iskolai 
jutalomkönyvével is kérkednek?

Amint körüljártatom szemem a képeken, sok 
jólismert mű integet felém. Pellerin úr villájából, 
egyes kiállításokról a legtöbbet már ismertem. íme, 
a szőlő- és krumpli-csendélet, melyet Nemes Marcell- 
nél láttam. A katalógusból megtudom, hogy eredeti
leg Gauguiné volt. Maurice Denis ezt a képet hasz
nálta fel állványra állított festménynek, mikor a 
Cézanne tiszteletére festett arcképcsoporját csinálta. 
Tegnap láttam a Luxembourg-képtárban. Kétség
telen, hogy Cézanne festménye jobb, mint Denis 
másolata. A vöröshéjú almát még a báró Herzog- 
gyűjteményből ismerem. A feketeórás csendélet a 
Kohner-aukció szenzációja volt, azelőtt Zoláé, melyet 
azonban Zola sohasem akasztott ki, egy fiókba zárva 
tartogatta emléknek, fiatalsága emlékeként. Félt,
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hogy kinevetik, ha a falán meglátják. Egyelőre még 
kapható, a Wildenstein-galéria tulajdona.

Egyszer csak meglátok egy igazán rég nem lá
tott képet, egy hirtelen útfordulót, mely elém vil
lantja egy huszonöt esztendővel ezelőtt átélt felejt
hetetlen estémet. Az amerikai Stein-családnál. Mikor 
a forradalmárok e hírhedt fészkén nagy szóharcba 
elegyedtem a kubizmus és Cézanne világnagysága 
fölött. Ott állott előttem hirtelen az est akkori hőse 
a hosszúfejű, nagyszakállú, de most már őszes és 
kopasz Matisse, kiről ifjú festőbarátaim azidétt már 
csudákat zúgtak a fülembe, de akinek csak ott láttam 
meg először a Tánc és az Életöröm című két nagy 
vásznát. Az említett Cézanne-kép mellett. Igaz, hogy 
megborzadtam tőlük. Mintha a barlanglakok művé
szete ihlette volna, bár azok jobban rajzoltak. Úgy 
rémlett fel nekem e percben hogy Matisse mellém lép 
és én megszólítottam:

— Emlékszik-e még arra az estre, Mester, mily 
szenvedélyesen akartam önt meggyőzni arról, hogy 
rossz útra lépett és Cézannera hivatkoztam, ki már 
Gauguint sem állhatta ki, mert laposan festett. 
Cézanne a plasztikai érték megőrzését követelte. Az 
önök kínai (helyesebben japán) fametszet-stílusát 
pedig hogy kigúnyolta!

— Óh igen, — felelte Matisse — emlékszem s 
mint talán tudja, tanultam is Cézanne-tól, mert 
abbahagytam a dekoratív előadást, a laposfestést és 
én is a színnel akartam célhoz jutni. Csakhogy nem 
ilyen túlságosan egyhangú kék érzettel, mint Cé
zanne. Az én ideálom az ékkövek csillogása.

Elindultam Matisse-szal megtekinteni a kiállí
tást.

— Kellemes meglepetés, — mondotta Matisse 
— hogy néhány olyan képet látunk, melyeket itt 
állítottak ki először. Mindgyárt ez az első három: 
arcképek, főleg az apja arcképe, de még egészen
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zsánerszerű. Újságot olvasó öreg. Még pedig Zola 
lapját olvassa, az Evénement-t.

— Bizonyára ifjúkori műve, ép abból az időből, 
mikor Zola az Evénement-ban síkra szállott Manet 
érdekében, szembeszállva a közvéleménnyel, mely már 
megbotránkozott az Olympián.

— Már, — mondja ön — az én bajadérjaimon 
persze még jobban megbotránkoztak volna. Azokban 
még kevesebb a rajz.

— Cézanne-nak az Olympia-rajza is sok volt, 
s foltba festette át. Nézze csak ezt a két kis képet, 
itt, egymás fölött. Mindegyik az Olympia póza, de 
az egyik sötét, a másik világos harmóniában. A né
gernő ott van mindegyiken. Cézanne, úgylátszik, Zola 
Nanájának hatása alatt, — Manet ezt is megfestette
— egy urat is fest a képbe, aki a fiatal nőt bámulja.
— a világos képen cilinder van a fején, sétapálca a 
kezében — mit gondol, paródia ez?

— Nem érdekelnek az irodalmi kapcsolatok. 
Kétségtelen, hogy a világos kompozíció olyan, mint 
egy virágcsokor, — feleli Matisse.

— Kissé tarka. Cézanne fejlődése az árnyala
tok finomságának fokozása felé haladt. Az im
presszionista színremegésből milyen mélytüzű ko- 
loríthoz jutott el. Úgy-e nem veszi rossznéven, 
Matisse úr, amiért ezt hangsúlyozom ? A Paul Rosen- 
berg-galériában láttam tegnap kiállításáról vissza
maradt legújabb képeit. Be se lehetne őket ide hozni. 
Rikoltoznának!

Matisse ám rám sem hallgatott, körüljártatta 
tekintetét és fejét rázta.

— Érdekes, ez a kiállítás, úgylátszik, azt a célt 
szolgálja, hogy egy korrekt Cézanne-t mutasson be. 
Nézze csak, itt nincs egyetlen guruló alma sem, itt 
nincs egyetlen hamis perspektíva sem, itt csupa olyan 
kép látható, melyet Whistler vagy má9 virtuóz is el
fogadhatott volna. Mi akar ez lenni?
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— Na, nem egészen így van. Mert a torz fürdőző 
aktok itt is felbukkannak. Nézze csak, Matisse úr, 
még az a nagy Fürdőzők is, amin Cézanne annyi éven 
át dolgozott, egyes helyeken mind tele van oda
vetett, keresgélő vonalakkal, formabizonytalansá
gokkal. Ha azt akarták bizonyítani a rendezők, hogy 
Cézanne „tökéletes“ mester, még sok mindent el
hagyhattak volna.

— De Cézanne-t meghamisítják, ha csak a kor
rekt műveivel állanak elő. Persze van itt vagy tíz 
olyan műve, melyen „realizálta“ belső képeit, melyek 
„erősek, mint a múzeumi képek“, ahogy ő maga je
lezte ideálját. íme, nézze csak ezt a csendéletet a félig 
borral megtöltött pohárral, ezt a gyümölcstálat, ezt 
a gyártelepet, a háttérben a tengerrel, ezt a kék vá
zát, ezt a gerániumos csendéletet, s főleg mindezek 
betetőzőjét, ezt a csodás tájképet, a háttérben a 
Sainte Victoire-heggyel, mely talán mindent felülmúl, 
amit Cézanne valaha is alkotott...

Valóban, ezt a kék csodát látni kell! A sok kék 
reflex, mely a délvidéki légkör színe, belesuhan min
den színbe és csak gazdagszik az idegen színekkel, 
magába fojtja őket, egybeolvasztja, feloldhatatlan 
kék egységgé, mint a zománc, melyhez oly közel áll. 
A vörös és sárga helyi színeken, még ha hangsú
lyozta is őket, mint például felesége vörösszoknyás 
arcképén, a kékes árnyékok ott is sejtelmesen sa
jognak.

— Nézze, — mondotta Matisse, — micsoda 
„anyaga“ van színeinek. Ezt a színmasszát senki sem 
csinálja utána. Én is lemondtam róla, inkább ellen
tétekkel dolgozom. Aki ezt a kék színskálát össze 
akarja hozni, aki minden színbe a kékérzetet bele 
akarja csempészni, mint ő, hogy nagy színharmóniá
hoz jusson, annak valóban olyan modell kell, aminő 
Vollard volt, a képkereskedője, vagy- Geoffroy, »
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kritikusa, akik százszor ültek neki mozdulatlanul, 
mint az almák. Vagy csak papírvirágok után festhet, 
vagy fotográfiákat vehet segítségül és a természet 
előtt csak a színeket elemzi. Bizonyára ez az oka, 
hogy a Zola és Alexis kettős arcképén Zola csak vá
zolva van. Százszor bizony nem tudott volna neki 
ülni. Nézze csak, minő fejlődésmenete volt a színei
nek. Eleinte késsel kente fel őket, aztán pemzlivel 
dolgozott. Minden ecsetvonáshoz egy másik pemzlit 
használt vagy legalább is jól megtörölte, mielőtt újra 
használta, mert mindig tiszta színt rakott fel, mind 
hígabban, mint Rubens, később aztán a vízfestés el
mosott kezelését alkalmazta az olajfestésnél is. Nézze 
csak ezt a virágcsendéletet, az ecsetvonása mily át
látszó és könnyed. Turner vízfestményei sem érik el 
azt a puhaságot soha. Melyik hát az igazi Cézanne?

E pillanatban kigyúlt egy fény valahonnét a 
harmadik teremből, a látomány eltűnt. Megdörzsöl
tem a szememet, — hogyan, nem Matisse-szal beszél
tem ? Csak önmagámmal ? Ott állottam az előcsarnok
ban, ahol a Cézanne-irodalmat árulták, — úgylátszik, 
folyik a propaganda tovább szakadatlanul. De melyik 
Cézanne érdekében?

Ez a kiállítás az önkínzással nagy eredményekig 
felvergődő Cézanne-t mutatja be. Igazolja a mester
nek magaművelésre való olthatatlan szomjúságát, 
amely nélkül soha senki sem válhat mesterré.



PASCIN TEMETÉSE

Vagy tíz évvel ezelőtt, emléktáblát helyeztünk 
arra a barbozoni házra, ahol Paál László élt és hal
hatatlan műveit alkotta. Visszajövet a fontainebleaui 
erdőből, a párisi boulevardon szembe jövök egy festő 

, barátommal. Feldúlt arccal áll elém. Kérdőleg né
zek rá.

— Pascin temetéséről jövök. Infernális élmény 
volt. A legalsóbb emberi szenvedélyek kutató ábrázo
lóját az emberi nem söpredéke temette. Brrr. Most is 
fázom, ha rágondolok!

... Képzelje. Napok óta nem látták. A modelljei, 
a néger és zulukaffer barátai hasztalan kopogtattak 
műterme ajtaján. Ismertem ezt a zugot. A közepes 
nagyságú szoba tele volt matraccal, hol néha tízen- 
huszan húzódtak meg éjjelre. A söpredék. Ezek kö
zül kereste ki figuráit. Egész nap meztelenül hányko
lódtak és a mester közöttük, alig várva az éjjelt, hogy 
mámorba fojtsa felzaklatott idegeit. Már mi sem 
használt. Sem a kokain, sem a hasis, sem a morfium, 
csak a sok szesz, a borzalmas látományok felverője. 
Az éjjeli káprázatok világának valóságba átcsempé- 
szése. A nagy rajzoló itt élhette ki magát. A felvert 
idegek pillanatnyi mámorba merülhettek. Pokolba való 
élet volt. Egy norvég festő neje rendezte az orgiákat. 
Lucy asszony az utolsó szenvedélye volt a művésznek,

140 



ki egyedül állott a világban. Milliókat keresett és or
giákra költötte. Soha ki nem jött a mámorból. A mo
dellek nyüzsögtek körülötte. Egyszer aztán csönd. 
Hasztalan zörgettek. Felkeresték Lucyt. Az asszony
nak kulcsa volt a lakáshoz. Férjével együtt mentek 
fel a műterembe. Az ajtó felpattant. Es a művész ott 
csüngött a kilincsen, halottan, ereit felvágta s a falra 
saját vérével ráírta: Mindenemet Lucynek.

Ez a végrendelete. Egy perc és Lucy rendezke
dett. Levágta a halottat a kötélről, kidobta a betola
kodó népséget — a festményeket, rajzokat össze
szedte, — azok mind az övé Tettek. Milliók ura! 
Gyászt öltött. Egyedül maradt a halottal, míg eljöt
tek a halottmosók. Letették az előcsarnok padlójára. 
Koszorúkat dobtak a koporsóra. A halott ott feküdt.

Ma temették.
A Montparnasse kivonult. Török fez és zöld sál, 

kék sapka és sárga kaftán a fekete és sárga alakokon. 
A festőnegyed minden figurája ott hemzsegett a ko
porsó körül. Lökdösték és szaggatták egymást. Egy 
pap imákat mormolt. A gyászba öltözött Lucy 
asszony szürke ruhába bújt férje karján zokogott a 
koporsó mellett. A férj támogatta. A nők sikoltoztak. 
Az ima elhangzott. A festőkön kívül egy-két műkeres
kedő. De Bernheim jeune, ki pedig milliókat keresett 
rajta (dollárban!) nem jött el, csak a fia. Az apa ott
hon átírta a képek árát, melyeket gyorsan felemelt 
ötven százalékkal. A fiatal, alig húszéves Bernheim 
Lucy asszony mellett áll. A koporsót felemelik. Moz
gás. A színes tömeg morogni kezd. Egy hang felzo
kog. Azután néma csend. Betaszítják a deszkakopor
sót a gyászkocsiba, mely elindul. Utána a tömeg. Megy, 
hömpölyög a száz főnyi modell a kocsi után. Azután 
kezdenek elmaradozni. Az utcafordulónál már alig van 
a kocsi mögött tíz ember. Az is lekapcsolódik. Csak 
Lucy asszony sötét foltja látszik. Mellette a férje
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világosszürkében. Egymást átölelve haladnak. Aztán 
már nem látom őket. így temettek egy mestert. Ügy 
halt meg, ahogy élt. Iszonyatban ...

Szívem összeszorult. íme egy művész, aki a nagy 
rajzolók utolsója volt, Degas, Toulouse-Lautrec mellett 
a legelsők egyike. Az emberi szenvedélyek poklaiban 
járatos. Fizetett érte az életével.

Csak Lucy asszony gyászolja, de ő csak az 
embert.

(1930)



EMLÉKEZÉS LIEBERMANNRA

Hatvan esztendőn át izgalomban tartotta Német
országot egy festő, aki nyolcvan egynéhány éves korá
ban kiszenvedett. Hozzánk érzelmi szálak fűzték, 
mert ifjú korában Munkácsy tanítványa volt, oly 
korban, mikor még Munkácsy is alig hogy levetette 
gyermekcipőit és Paál László barátja is volt, kivel a 
barbizoni erdőben együtt álmodozott és együtt tépe- 
lődött.

Liebermann azok közé az emberek közé tartozott, 
akit életében folyton rágalmaztak, határtalanul gyű
löltek és végtelenül szerettek. Bizonyos, hogy anyagot 
szolgáltatott ő minderre. Mert oly érzékenységgel volt 
megáldva, amivel minden idegen hatásra megrezdült 
a lelke, oly fogékonysággal bírt, mely éles ítélőképes
séggel társulva, azonnal felfogta és megkülönböztette, 
hogy mi jó neki, mit kell sutba dobnia s erre, ez a 
választóvíz erejű lélek azonnal mozgásba hozta ide
geit, ezek viszont mozgásösztöneit s gondolkozni és 
cselekedni nála pillanat műve volt. Ez minduntalan 
összeütközésbe hozta kora — a németek — művésze
tével, elsősorban a hagyományhű elemekkel, főképp a 
császárral, művész kortársainak egész falkájával, de 
másrészt értette a módját, hogyan lehet igazát ki is 
vívni. Volt hozzá eszköze — gazdag bankárcsalád
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gyermeke volt — g művészete példaképe a „korszerű ■ 
aégnek”, melyet manapság oly nagyon követelnek.

Pedig a korszerűség alkotó erő nélkül üres után
zásba fullad. Liebermannban sok volt az utánzóképes
ségből, de sok az őszinteségből is. Ez utóbbinak kö
szönheti, hogy minden idegen hatást gyorsan fel tu
dott szívni a maga leikébe és így minden „újabb” stí
lusában bevégzett remekműveket is tudott alkotni. 
Ezek megmaradnak, időn és téren át. Anélkül, hogy 
később törődne majd valaki azzal, mely időben készí
tette őket?

Volt tehát egy Munkácsy-korszaka is. Akkor 
Weimarban tanult, meglátta a Tépés csinálók’’-at és 
se szó, se beszéd, már utazott is hozzá Párisba, meg 
akarta tanulni a „bársonyos tónusokat”. Ott megis
merkedett Paál-lal, az kicsalta Barbizonba és ott az 
öreg Miile t-től azt hallja, hogy ez a Paál a legnagyobb 
talentum. Azonnal hozzácsatlakozik, meg akarja ta
nulni tőle a „félhomály tónusszépségeit”. Ez 1874-ben 
volt. Azidétt nyílt meg Párisban az első impresszio
nista kiállítás és Liebermannt már a következő évben 
Basti en Lepage oldalán találjuk, azonnal hasznosítani 
akarja annak „finom naturalizmusát”. Az impresszio
nisták közben egyre nagyobb sikereket aratnak, Lie
bermann otthagyja a „finom naturalizmust” és Monet 
pleinairjét kutatja — s ennél meg is marad haláláig.

Ahogy — napraforgó természeténél fogva — ko
rán elhagyja az egyik csillagot, hogy gyorsan az újhoz 
forduljon, úgy szokta ő az elhagyott formát lekicsi
nyelni, éles nyelvével és ragyogó iróniájával. Egy da
rabig része volt ebben Munkácsynak is. Később, mikor 
már nem bánta, ha a régebbi stíluskeresését szemére 
is hányták, Munkácsy érdemeit is hangsúlyozni 
kezdte. De Paált, a korán elhalt nagy barátját, állan
dóan dicsőítette. Mikor 1902-ben hozzáfordultam 
Paál emlékeiért, nagy szeretettel beszélt róla, művei 



felkutatásában segített, később is mindig értesített, 
ha új Paál-ra bukkant. Munkácsy, az ember, kivel 
alig tudott beszélni, kiábrándította. Az ő éles esze 
nem fogta fel az állandóan „lelki részegségben” élő 
zsenit. De Paál, a nagyműveltségű gavallér, ki nyomo
rában is grand seigneur volt, elbűvölte, ö volt az ideál
kép, az úr, aminő szeretett volna lenni ő is, a gazda
gon született örök plebejus, aki gúnyjával tudott csak 
védekezni Paál kézlegyintésével szemben. Főleg mikor 
mihamar észrevette, mily igaza volt az öreg Milletnek, 
ki Paál zsenijét fölismerte s azt látta 1875-ben — 
együttlétük alatt, — hogy olyan formához jutott el 
ez a koldus Paál, amiről ő — a gazdag bankárfi — 
még álmodni se tudott soha, eljutott a szenvedély le
fojtott kifejezéséhez.

Amikor a tízes években, az első háború előtt, a 
természettől elfordulás dogmáját kezdték világszerte 
felkapni a kérdés lényegét félreértő festők és magya
rázók, Liebermann éles eszét nem lehetett félrevezetni. 
Azt a Secessiót, melyet Berlinben ő alapított, inkább 
feloszlatta, semhogy engedjen az expresszionista ára
datnak. Erről csak pokoli gúnnyal tudott beszélni.

A háború után, mikor már az új Akadémia el
nöke lett, — ő, Liebermann, kinek nevét a császár 
előtt kiejteni se lehetett, lett a porosz festőakadémia 
elnöke! — mely változás, Istenem! — Liebermann ek
kor azt mondta nekem:

— Ott, ahol ön áll, állott nemrég Matisse. Tudja 
ki ez a Matisse?

— A francia „vadak” vezére.
— Nos, azt mondta: „Még sose volt egy francia 

tanítványom se, csupa lengyel, német, orosz és ma
gyar”. Mert a francia raisont nem lehet becsapni...

Nagyot kacagott. De nagy fájdalommal, mert a 
német művészet fejlődését nagyon is szívén viselte
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és tellvér berlini létére — ki úgy beszélt berlinieden, 
mint egyetlen moabiti se, — a Menzel—Liebermann- 
hagyomány tovafejlesztését nagyon szerette volna. 
Ekkor, 1920-ban, erre nem sok kilátás volt. Utána el
öntötte Berlint az expresszionista ár.



WALTER CRANE

William Morris halálával Walter Crane állott az 
angol iparművészeti mozgalom élére, melynek diadalra 
juttatásában neki is nagy része volt.

Az angol iparművészeti mozgalom tulajdonkép
pen Ruskin elvein alapszik. A brantwoodi remete 
1858-ban a munkásoknak tartott előadásaiban kezdte 
hangoztatni a dekorativ művészetek szociális nagy je
lentőségét.

„Egy oly korszak előtt állunk, amelyben a házias 
élet, a béke művészetétől támogatva, lassan, de végre 
is teljesen le fogja győzni a nyilvános élet és a háború 
művészetét... Az iparban nem kívánnak többé gaz
dag, hanem jellemző, inkább elfinomodott, semmint 
ragyogó rajzot. A ti alkotástok, Munkások, ne töre
kedjék arra, hogy hercegeknek tűnjék szemébe, ha
nem elégítse ki a kunyhó lakójának szükségleteit és 
finomítsa ízlését. Az ipar egyik legfőbb célja ne le
gyen többé a szép, érdekes rajz csupán, hanem a min
dennapi használatra való alkalmasság, mely az egy
szerű, kifejlett életet díszítse”.

Két évvel később W. Morris megteremtette a 
maga iparművészeti társaságát, a „Morris, Marshall 
és Faulkner” céget, nemzeti szellemben, kézimunká
val, eredeti iparművészet teremtése céljából, elveit 
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egyenesen Ruskintól véve, kit Oxfordban hallgatott és 
szeretett meg. Szóban, írásban és gyakorlati munká
val azon voltak, hogy a mester elvei diadalmaskodja
nak, az egyéniség érvényesítése a művészet minden 
ágában, a nagy művészetben és a dekoratív művé
szetben egyaránt: a szépség-kultusz terjesztése a min
dennapi életben, az érzés nemesítés, a kézimunka ön
állósága és művészi volta, a modern élet és technika 
sikereivel kellően harmóniába olvasztva. Morris e tö
rekvéseiben Walter Crane is résztvett és hatalmas 
agitáló tehetségével segítette mesterét. Lehetetlen 
egyiket a másiktól elválasztani, annyira egybeforrot
tak, alkotásaik és működésük, egészen Morris haláláig, 
amióta aztán Walter Crane az elismert vezér.

Mindketten Ruskinból indultak ki, de sokkal 
következetesebben fejlődtek. Amíg az öreg moralista, 
Ruskin, a jelen társadalmi élet erős kritikája ellenére 
nem tudta a végső konzekvenciákat levonni, megma
radt az erkölcsi megújhodás szükségességének prédi- 
kálásánál, erkölcsi alapon kívánva a békés foglalko
zásokat, a kereskedelmet és ipart átszervezni, Morris 
és Crane ugyanezen eszmék hatása alatt ideális szo- 
ciálizmus hirdetőivé váltak, nem rettenve vissza a 
társadalmi élet gyökeres átalakításától sem. Ruskin 
ilyképp jellemzi a határvonalat közte és tanítványai 
közt:

„A szocialista, látva, hogy az erős ember a 
gyengét bántalmazza, így kiált fel:

— Törjétek le karját!
En azt mondom:
— Tanítsuk meg arra, hogy erejét -jobb célra 

használja”. (Untho this Last.)
A jobb célt azonban tanítványai sem szűnnek 

meg hangoztatni. Sem Morris, sem Crane nem feled
ték el, hogy minden forradalmat — papírforradalom 
előz meg és éppen ezért a szó és az írás erejével is
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küzdöttek elveik érdekében. Nemcsak műhelyeket, ha
nem lapokat is alapítottak, amelyekben igazaikat véd
ték. Nemcsak kiállításokat rendeztek, nemcsak a rajz
iskolákat reformálták, hanem felolvasó-ciklusokat is 
tartottak, hogy szociális életfelfogásuk keretében mu
tassák be új iparművészeti elveik nagy jelentőségét. 
Morris egyik leghatásosabb előadása: „A művészet 
céljai” demokratikus alapon fejti ki a művészet meg
újhodását. Crane is az egyszerű nép, a tömeg ízlésé
nek nemesítését tűzi ki a művészet igaz céljául „A mű
vészet és a nép” című előadásában. Ugyanitt részle
tes programmot ad a művészet tanítására, amelynek 
szakítani kell a tanítás régi módszerével, amikor a 
művészet csak a kevesek számára dolgozott, úgy, hogy 
azok ízlése alapján a művészet csak festészet volt. 
A művészetnek végre vissza kell nyernie régi jelentő
ségét, amikor az igaz művész a technika minden ágát 
felölelte, nem specialista, hanem egész ember volt. En
nek a felfogásnak Morris inkább gyakorlati, Crane 
gyakorlati és elméleti híve és apostola lett s amióta 
a South Kensington múzeum iskoláinak vizsgálóbizott
sági elnöke, elveit rendkívüli hatással érvényesíti is. 
íme mestere, W. Morris, nemcsak jeles költő (aki 
többek között Mátyás királyról is írt egy nagy hatal
mas szo.ciálista célzattal megalkotott költeményt), 
hanem festő, nyomdász, bútortervező, réz-, üveg-, 
cserépműves, tapétarajzoló is volt. íme Herkomer, 
jó barátja, nemcsak elsőrangú arcképfestő, hanem 
emaillírozó, fametsző, bútortervező. íme Burne-Jones, 
nemcsak festő, hanem gobelin-rajzoló, illusztrátor, 
bútortervező és üvegfestő is volt. Maga Walter Cran'e 
sokoldalúságával és művészi ízlésével tűnik ki.

1845 augusztus 15-én született Liverpoolban. 
Atyja ügyes arcképfestő volt, de halálakor a fiú csak 
tizennégyéves gyermek és így fejlődésére nagy befo
lyással nem lehetett. Reá a szabad természet hatott,
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melybe szeretettel, rajongással merült el, rajzolta, 
megleste, fürkészte titkait. Linton faometsző-műhe- 
lyébe kerül — nem akadémiába, — ez volt a szeren
cséje. Itt ismerkedett meg Ruskin elveivel, akinek 
A rajzolás elemei című műve, főképp azonban a 
barátjától ajándékba kapott japán rajzok új művészi 
felfogásra vezették.

A vonalak ritmusának tanulmányozásába merül 
el. Életének bár egyoldalúan kifejezett, de uralkodó 
eszméje ez. Legkitűnőbb elméleti műve A vonalak 
nyelve, de egész művészi alkotása sem egyéb, mint a 
vonalak ritmusának hatalmas kifejezése. Szóban és 
írásban, elméletben és gyakorlatban, még pedig a 
gyakorlat minden ágában, a plasztikában és az illuszt
rálásban, a festészetben és a tapétarajzban egyaránt 
a természetes formáknak mértékkel alkalmazott szelle- 
mesítésére törekszik. Tehát nem utánozta a japán és 
indus mustrákat, csak tanulmányozta őket, ö életet 
önt a vonalakba, — itt-ott eleven, de néha valóságos 
misztikus életet, — aminthogy a prerafaelisztikus is
kolából indult ki, amelynek hívei voltak ifjúkori bará
tai, Burne-Jones és Morris is, akikkel együtt tovább
fejlesztették a prerafaelista elveket, csakhogy nem az 
olasz, hanem elsősorban a keletázsiai művészet hatása 
alatt, melynek dekoratív pompáját és remek dekora
tív jellegét annyira szerették, tanulták, de — szol- 
gailag azért sohasem utánozták.

Itt van előttem pl. Morris egyik kitűnő tanulmá
nya, The Hißtory of Pottern Designing', — egészen 
a keleti falfestészet elveinek elemzése, — ezekből 
fejtették ki ők a modern dekoratív faldeko,ráció el
veit s alkalmazták a tapétára, melynek előbb Burne- 
Jones, Morris, de később, sokkal nagyobb sikerrel, 
Walter Crane lett a mestere. Különösen gyönyörű 
páva-mustrájával, melyben a természetes színeiben 
ra.gyoaó pávákat kitűnő ízléssel egymásba folyó viríg-
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folyondárok levelei közé helyezte. Ez volt a legelső 
és legnagyobb sikere, melyet azóta számos mustrája 
követett.

Bámulatos biztonsággal tud a síkban dolgozni. 
Tompítja pl. a páva tollazatának fényét, de csak 
azért, hogy rikítóvá ne váljék és ne essék ki a síkból. 
De a japán művészek zsenialitásával játszva oldja meg 
úgy ezen, mint a legtöbb tervezetén a térkitöltés leg- 
nyaktörőbb nehézségeit.

Walter Crane azonban elsősorban — gyermek- 
könyv-illusztrátor. Hiszen gyönyörű az ő tündér
könyve: The first of May is, — hasonlóképp teljesen 
egyéni az antik-világot ábrázoló Homér illusztrálása: 
Echos of Hellas is, — de, mint gyermekmese-rajzoló, 
egyedül áll a maga nemében. Művein a középkor naiv 
rajzolóinak hatása érzik. Egyszerűek és szellemesek. 
A gyermeki lélekhez szólóak. Valamennyi színes kép, 
mert hiszen a gyermeknek csak a színes kép az ért
hető, a világot is színesen látja, s így természetes, 
hogy tónusokat transzponálni, színeket abstrahálni 
még nem tud. Olyan lélektani törvény, melyet Ruskin 
hirdetett, De Walter Crane alkalmazott legművészie
sebben.

Mint festő, cserépedény-formáló, könyvkötő, szí
nes stucco-relief alkotó, mozaik-művész, ablaküveg
festő, pastellista, akvarellista, stb. fejtette ki tehetsé
gét; akármihez nyúlt,, mine Morris, ő is elsősorban a 
technikai készséget igyekezett elsajátítani, mert csak 
ennek alapján lehet helyesen tervezni, a felhaszná
landó anyag szellemében. Ismét egy oly elv. melyet 
Ruskin hirdetett, de ők, Morris és Crane, alkalmaz
tak legelőbb.

A fennebb említett rajzok, gyermekkönyvek és 
díszművek, illusztrációk, — melyekhez pecsétformá- 
lásai, frízei, paneaujai stb. járulnak, valamennyien 
a régiség tanulmányozását mutatják.



Sem festményeinek, sem egyéb műipari alkotásai
nak nincs olyan részlete, melyet ne a régi művészet 
inspirált volna. Az antik szobrászat és a kora renais- 
sance művészei főként. Szellemben és technikában 
egyaránt. De minden megfigyelést felold a maga egyé
niségében. Ez az egyéniség igenis egyoldalú. Csupán 
vonal, kontúr, rajz. Sehol festői, mindig szobrászi. 
Ezért, mint festő, igazi művészi hatást sehol sem ér 
el. Rajzban kemény, színben éles, nem elég lágy, puha, 
harmonikus, egybeolvadó. A színek harmóniája, ra
gyogása, a levegő hatásai, az atmoszféra csodái nem 
érdeklik. Nincs semmi érzéke a színek csodás játéka 
iránt, ö a művészi kifejezést a vonalakban keresi —■ 
csupán. Ez az egyoldalúsága. Homlokegyenest ellen
téte például Klimt dekorativ képe, a sokat vitatott 
Filozófia, amelyben minden művészi kifejezés a szín
akkordokban rejlik, ahol nincs semmi biztos vonal, 
csupán színellentétek okozta hangulat az egész, de ott 
is csak az. Mindketten, Crane és Klimt meg akarják 
őrizni a fal síkszerűséget, az előbbi vonal játékkal, az 
utóbbi mozaikszerű színfoltokkal. Mindegyik nagyon 
egyoldalúan. Ez az elvonatkozás a mélységtől, a való
ságtól. a képzelet egyik fajtája. Ez az igazi absztrakt 
művészet.

(1902)



FADRUSZ JÁNOS HALÁLA

(f 1903.)

Egy év múlva lesz negyven éve, hogy a leg
nagyobb magyar szobrászmester elhunyt.

ősz volt, a sárguló levelek zizegtek az aszfalton, 
mikor a rikkancsok kiabálták a pesti utcába, hogy 
Fadrusz János meghalt. Aki még a nyár elején látta, 
amint súlyos lépteivel, hátravetett fejjel rótta az ut
cákat. többnyire valakinek az érdekében eljárva, nem 
gondolta, hogy e negyvenöt éves óriásnak nyomában 
ott leselkedik a halál. Az Erzsébet pályázat tragikus 
kimenetele megeste a lelkét, viaskodott belsejében a 
sok szobrászi látomány, de lelke csüggedt. Nagy gon
dolatok fűtötték, de a valóság hideg szele lehűtötte. 
Ebbe pusztult bele.

A nyílt szoborpályázatnak elvi hívei vagyunk. 
Bizonyos, hogy sok jót hozott. Nem egyszer nagy te
hetséget dobott felszínre. Maga Fadrusz is a pozsonyi 
Mária Terézia-pályázaton tűnt fel. Pásztor Jánost is 
a Munkácsy-pályázaton ösmertük meg. Nem egy mű
vészünk egy-egy ilyen tornán mutatta be nagy ere
jét, vagy legalább is megéreztette az eljövendő nagy 
alkotásokat. Csakhogy a pályázatnak tisztának és be-
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esületesnek kell lenni. A legtöbbször nem nz. Mellék
szempontok és idegen körülmények döntik el.

így volt ez az Erzsébet pályázatnál is. A pályázó
társak, mint megannyi életre-halálra elszánt legény, 
teljes fegyverzetben léptek a porondra. Az összeköt
tetés és intrika, a rágalom és lekicsinylés, a gúny és 
a hazudozás minden fegyverét igénybe vették. S jött 
aztán a külföldi ítélőbírák vezére, Bruno Schmitz, a 
lipcsei Völkerschlachtdenkmal nagy építészeti töme
gekkel dolgozó szerzője, ki irtózott a bensőségtől, a 
költői gondolattól és a Szent György-térre emelenlő 
szoborban építészeti monstruózítást keresett, olyat, 
mely az ő, nagy dimenziókban dolgozó képzeletének 
megfeleljen. Mily távol állott e szempont a feladat 
természetétől. A hivatalos zsűrivel ellentétben, Beöthy 
Zsolt jól megérezte Fadrusz pályatervének költői ih
letét, melyet a vallásos áhitat inspirált.

— Ha lélektanilag vizsgáljuk a ragaszkodásnak, 
a kegyeletnek azt az érzését — mondotta, — mellyel 
boldogult királynénk iránt minden magyar ember vi
seltetett : úgy érezzük, hogy ez az érzés rokon a val
lásos áhítottal, így csak az áhitat képeivel fejezhető 
ki igazán. Aki ezt a művet látja, a Fadrusz Jánosét, 
a műveltségnek bármely fokán áll is, abban a perc
ben megérti és érzi, hogy Erzsébet királyné nekünk 
magyar szentünk.

Ez a gondolat vezette Fadruszt, mikor a királyné 
köré magyar szenteket állít.

Lechner Ödön, mikor a pályatervek megtekinté
séről visszajött a Japánba, félrehítt és így beszélt:

— Fadrusz terve nem való az utcára. Ez egy ék
szerdoboz, melyet be kell állítani egy építészeti rózsa
lugasba. Mialatt idejöttem, már láttam a megoldást. 
Nézzen ide.

Papírt vett elő és lerajzolta tervét. A Szent 
György-tér megoldása volt ez, ahogy a pályatervezet 
kívánta. De micsoda hatalmas költői formában. A 

154 



hegyre szerpentin-út vezet, melyet apró tornyocskák 
szaggatnak meg. Egy-egy pihenő, majolikából. A he
gyet remekül felépített bástyafal zárja be, mely fölé 
Rózsatorony nyúlik a magasba. A Rózsatorony belse
jében ott állana Fadrusz álma. E szentélybe áhitatos 
szívvel fog belépni Erzsébet királyné imádására a 
magyar.

Azonnal elmentem Fadruszhoz a tervvel. Az első 
pillanatban döbbenetes áhitat ült ki az arcára. Ez az. 
Igen, ez a helyes megoldás. Itt költő társult a költő
vel. De aztán etikai kételyek ébredeztek benne. Elvál
jon küzdő társaitól? Hasztalan beszéltük rá, K. Lip- 
pich Elek is megírta neki: „Ha architektust nem vál
toztatsz, nem remélem, hogy győzelmesen kerülsz ki 
ebből a veszekedett káoszból”. Hasztalan. Fadrusz ál
szeméremből makacsul ragaszkodott hamis becsület
fogalmához, újra régi építészeivel társult, elejtette az 
alapgondolatot is és — elbukott végleg.

Ez letörte. A hírhedt májusi Dunaünnepélyen 
meghűlt, mellhártyagyulladást kapott, hetekig kellett 
az ágyat őriznie, ami elerőtlenítette. A tuberkulózis
nak most már könnyű dolga volt és őszre vég
zett vele.

Ügy temették el, olyan pompával, ahogy csak 
Pesten tudnak temetni. De aztán évek hosszú sora telt 
el, míg végre a főváros síremlékét megcsináltatta. 
Pozsony városa egyik utcáját róla nevezte el, mell
szobrát is fölállította, közel a Mária Terézia^emTék- 
hez. De aztán jött a háború, a háború után az össze
omlás és most már nyoma sincs Pozsonyban a Mária 
Terézia-szobornak. Roncsai a Nemzeti Múzeum kiállí
tásán láthatók. Fadruszról írt monográfiám utolsó 
sora így hangzik:

„Miképpen Fadrusz tudta, mivel tartozik ő Po
zsonynak, azonképpen Pozsony is tudta, mivel tartozik 
Fadrusmak”.
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Pozsony igen. De az idegen „hódító” nem. Az 
drótköteleket akasztott a szobor nyakába és teher
autókkal döntötte le. De az nem ment egykönnyen. 
Jankovics Marcell „Húsz esztendő Pozsonyban” c. 
könyvében döbbenetes képet rajzol e barbár művelet
ről. „A drótkötél elpattant. A második is elpattant. 
Aztán nekiestek kalapácsokkal és vékonnyá verték a 
daliák csizmaszárait, a királynő paripájának patáit, 
hogy végre ledőlhessenek. A földön aztán lehetett a 
márványarcokat pofozni, rúgdosni, torzzá kalapálni”. 
A pozsonyiak megdermedve szemlélték a barbárok 
munkáját. Némán és tehetetlenül. Más világ ez, mint 
volt régen! Montaigne egyik essay-jében elbeszéli 
Astapa spanyol város ostromának történetét, amikor 
a város lakói, látva, hogy a mórok győzelme bizonyos, 
vagyonukat és kincseiket felhalmozták a város piacán, 
gyermekeiket és asszonyaikat rátették a felhalmozott 
tárgyakra s körülkerítették deszkákkal. Ötven fiatal 
férfit a városban hagytak, kirohanást intéztek a mó
rok ellen, akik valamennyiüket felkoncolták, mire az 
ötven fiatal férfi minden élőlényt elpusztított a város
ban, felgyújtották a máglyákat és ők is belevetették 
magukat a lobogó tűzbe. így igazolták ellenségeik 
előtt, hogy győzelmük meddő volt és hasztalan. A 
szkeptikus francia bölcs nem mond véleményt a spa
nyol város hősiességéről. De elbeszéli az esetet mint 
példáját annak, hogy kell a barbárok ellen védekezni. 
Nem meghunyászkodással és gyávasággal...



BÖCKLIN ÉS SZINYEI

Száztizenöt évvel ezelőtt született Böcklin, egy
szerű svájci paraszt fia és negyvenegy évvel ezelőtt 
halt meg, mint a németek egyik legnagyobb, világszerte 
elismert festője. Ifjúsága, férfikora csupa nélkülözés, 
már megette a kenyere javát, mikor a szerencse kez
dett rámosolyogni. Hiszen már elmúlt ötven esz
tendős, (1886), mikor Budapesten aranyéremmel 
tüntették ki, de 6000 forintért nem vették meg a 
Hullámok játékát, — drágálták. Ma másfélszázezer 
pengőt is megadnának érte, ha aukcióra kerülne. 
De mikor azidétt ki volt állítva a régi Műcsarnok
ban, az augurok kinevették. Nemcsak a laikusok, 
hanem a festők is, — sőt egy rajztanár gúnyiratot 
írt ekkor róla, a magyar kritika legnagyobb dicső
ségére.

Hiszen, nem mondom, hogy minden alkotása 
remekmű. Böcklin nem festett modell után, egészen 
emlékezetére bízta magát és így az elrajzolások gya
koriak művein. Nem az öntudatos, az akart elrajzo
lások, melyeket dekoratív szempontok követelhetnek, 
hanem egyszerűen elcsúszamlások, emlékezeti tévely
gések, mert Böcklin művészete a valóság és az igaz
ság talaján állott akkor is, mikor képzeletében ro
mantikus mesék, idillek, álmodozások víziói bukkan- 
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tak fel. De mivel Böcklin, gyakori sétái közben min
den formát felraktározva emlékezetében, forma- 
emlékképeiben nagyon is megbízott, eshettek meg 
vele ezek a formatúlzások, melyek a harmonikus 
összhangot zavarják. Ugyanez áll színharmóniáira is, 
pedig Böcklin vérbeli kolorista, aki a színből emelte 
ki a formát, ha a színnek nem is áldozta fel sohasem. 
A Szépművészeti Múzeumban látható két képe úgy 
a nagy formaművészt, mint a kolorista hatások hang
súlyozóját jellegzetesen képviseli. Életében és halála 
után még mindig folyik a szócsata körülötte, mert 
vagy a koloristát vagy a formaművészt dicsérik 
vagy kisebbítik benne, ki-ki ízlése szerint. Az idő 
múlik. Böcklin azonban rendíthetetlenül áll. Igaza 
volt Szinyeinek, ki a XIX. század egyik legnagyobb 
mesterét látta benne. Mindenekelőtt a maga mes
terét.

A zürichi múzeum egyik képén lett Szinyei 
viszonya Böcklinhez nyilvánvaló előttem. A Majális 
színakkordja világlott fel. Ugyanazok a világos szí
nek, az a folyamatos ragyogás, mely Böcklinnél is 
megkapta szememet és a Majálisra emlékeztetett, 
de Böcklin műve jóval később készült, 1873 után 
1895-ben. Szinyei Böcklintől Münchenben csak az 
elvet tanulta, — ezt ő maga írja emlékiratában. Szi
nyei azon elvek alapján festette Majális-át, melyek
ről Böcklin, mikor 1873-ban meglátta, rajongással be
széli, s úgy látszik, a Majális motívum megmaradt 
Böcklin emlékezetében, mert az 1895-ben festett 
Venus genitrix triptichonjának bal felső felén ha
sonló motívumot festett meg, egy fiatal párt, virágzó 
fák alatt, fekve a fűben, egészen olyan mozdulata 
van a férfinak (csak fordított helyzetben), mint a 
Majális két fiatal urának. Színben még nagyobb a 
rokonság köztük. Mert Böcklin 1895-ben is ott tar
tott, ahol Szinyei 1873-ban Ami közben történt, a
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plein air kiteljesedése, mely Monet kezében már a 
formák szinte teljes felbomlására vezetett, se 
Böcklint, se Szinyeit nem érdekelte. Mindkettő igye
kezett megőrizni a formát mindvégig.

Mikor Szinyei 1872-ben visszament Münchenbe, 
véletlenül műteremszomszédja lett Böcklinnek, össze
barátkoztak.

— Esténkint együtt ballagtunk ki a Franeiska- 
ner-Kellerbe s a habzó sör mellett kitárta előttem 
művészi elveit, — írja Szinyei Böcklinnel folytatott 
barátságáról szóló emlékiratában.

Mikor Böcklin meglátogatta fiatal barátját mű
termében, meglepetve látta, hogy a fiatal magyar 
már ösmeretségük előtt hatása alá került. A Baccha
nália, a Pogányság, főleg a Pán és nymfa Böcklin- 
hatás alatt keletkezett, pedig Szinyei csak a Schack- 
galériából ösmerte akkor még Böcklint. Mi természe
tesebb, hogy a jóval öregebb mester szívébe fogadta 
fiatal tanítványát és lelkesen magyarázgatott neki. 
Annál is inkább, mert Böcklin szeretett magyarázni. 
Egy német tanítványa, Schick egész kötetet írt össze 
a vele való beszélgetésekről. Mindig a festés kérdé
seiről folyt a szó.

— Életem legszebb és legboldogabb kora az volt, 
írta Szinyei, mikor ez igaz művésszel, a múlt század 
egyik legnagyobb festőjével, benső barátságban és 
jó egyetértésben élhettem.

Böcklin tehát ezeken a söröző estéken, szívesen 
beszélt Szinyeinek művészi gyakorlatáról. A szín sze- 
retetét, a felfokozott színskálát, a ragyogó fényben 
vibráló színek kultuszát hirdette, szemben a tónus
festészettel — szemben Leibl-el, s a tarka színek el
len, ez pedig a Piloty-iskolával való ellenkezést je
lentette.

Szeme, mondotta Szinyeinek, szükségét érzi 
annak, hogy néha egy színbe behatoljon, azt maga
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előtt lássa, s ezért műtermét rikító nagy színfelüle
tekkel szeretné díszíteni. Szinyei hazamegy és fel
vázol egy ilyen műtermet. A kép a Szépművészeti 
Múzeumban látható. A festőállványon levő képen 
már ott van a „Majális“ színfoltokban. Színemlékeze
tét igyekezett fejleszteni s ehhez a természet alapos 
és részletes megfigyelése kellett.

— Ezidőben, beszélte Szinyei, amikor egy piros 
virág alakját igyekeztem magamban felidézni és vé
letlenül a puszta falra tekintettem, annak zöld szi- 
luetjét láttam, vagyis a kiegészítő színt, amelyet 
erős nézés után érzékel az ember.

Ennyire tudta Szinyei látási képzelgését fej
leszteni. Behunyta a szemét és látta a színt. Böcklin 
is. ö maga beszélte barátjának, Flőrkének, hogy 
mikor egyszer egy piros virágot egy hosszú zöld 
száron festett, egyszerre észrevette, hogy a virág 
inogni kezd. Ennek oka az, hogy szeme egyik tónus
ról a másikra, ide-oda mozgott, ez egy autokinetikus 
jelenség, melyet Böcklin színharmóniája alakításában 
később felhasznált, miként Szinyei, aki a színfoltok 
komponálásánál főleg a „Lila ruhás nőnél“, a fátyol
kontraszt jelenségének előidézésénél, hasonló pszi
chológiai megfigyelést használt fel.

Nemcsak művészetük, de sorsuk is rokon. Már 
öreg ember lett mindkettő, mikorra elismerték, 
mikorra a siker és dicsőség mézét megízlelhették. 
Akkorra még külső megjelenésükben is hasonlítani 
kezdtek egymásra. Hatalmas ősz fejük és kifejezésük 
tiszta nemessége egyazon méltóságot árasztotta ki 
magából. Most már mind a kettő a történelemé.

(1931)
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EGY REJTÉLYES MŰVÉSZ

A művészeteket szerető közönség bizonyára még 
élénken emlékezik arra a nagy port felvert Csontváry- 
kiállításra, mely bemutatta e különös művész műveit, 
együgyű kezdetlegességeinek elragadó bájával. Volt e 
nagy vásznak bámulatos színekben tündöklő varázs
latában — minden naiv, sőt gyermekes természet
látása ellenére — valami, szinte a monumentálist 
érintő nagyvonalúság, alakjaiban pedig a valóság fö
löttit sugalmazni tudó természetellenesség.

A Csontváry-legenda is nagyban hozzájárult az 
érdeklődés felkeltéséhez. Ismeretessé vált, hogy ez a 
nem mindennapi ember, noha fiókjában hatvanezer 
koronás hadikölcsön-pakétát őrzött, a kommunizmus 
első heteiben szinte éhenhalt. Műtermében gúlákra 
nőtt a szilvamag, egyetlen tápláléka a szilva volt. De 
nem a nyomor kergette a végbe, hanem reményeinek 
összeomlása, híres, törhetetlen energiájának meg
törése.

0 maga nagyon szeretett magáról meséket ter
jeszteni. Fanatikus lángolással beszélte el annak a 
csodálatos napnak a történetét, amikor neki, a fiatal 
patikussegédnek, ki unalmában a patika előtt álldo
gáló ökrösszekeret ráfirkantotta egy vényre, jelentke
zett egy égi hang: „Tivadar, te leszel a világ leg-
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nagyobb festője, nagyobb még Raffaelnél is”. Ezt & 
nevet sohasem hallotta ezelőtt, — mondta, írta, hir
dette, mesélte Csontváry. De azért erős elhatározás 
érlelődött meg benne, hogy ezt az ismeretlen Raffaelt 
utoléri, sőt túlhaladja, ahogy azt neki az isteni szózat 
megígérte. Mindenekelőtt elutazott Rómába, kitanul
mányozni, hogy ki volt ez a Raffael? Miért Rómába? 
Ha nem tudta, ki volt Raffael, miért nem váltott je
gyet egyenesen Párisba? De hagyjuk rá, hogy ezt is 
égi sugallat tudatta vele. Elég az hozzá, hogy Rómába 
ment. A vatikáni stanzák azonban nem bátortalanítot- 
ták el, ellenkezőleg, megerősödött a hite küldetésében, 
így lett festő.

Ezt beszélte el nekem is azon a tavaszi délutánon, 
mikor zsebkendővel nyakában, szélfogóját vállára 
vetve, sipkáját kezében szorongatva, rámtört és kény- 
szerített, hogy azonnal menjek ki vele az Iparcsar
nokba, ahol kiállította volt festményeit. Kezembe nyo
mott egy kis nyomtatványt, amelyen felsorolta a párisi 
kiállításról megjelent kritikákat, többek közt a New 
York Herald-ét, amelyben a kritikus azt írta, hogy le
pipálta az egész eddigi művészetet. Ezt ő szószerint 
elhitte, ez tartotta benne a lelket és bármit mondtam 
neki, csak hümmögött, mert ő csak egyet várt, azt, 
hogy elismerjem Raffaelt felülmúló nagyságát. Ezt 
követelte ő a világtól, mert isteni küldetését csak ak
kor töltötte be, ha ezt elismerik. De sajnos, a kegyet
len világ sem akkor, sem később, a régi Műegyetem 
üres termeiben felállított kiállításakor, ezt el nem is
merte. Meghalt nagy keserűséggel a szívében.

Nemrég megjelentek ifjúkori levelei, melyek 
Csontváry fejlődésére éles világítást vetnek. Némileg 
hűvösebb fényben állítják ugyan elindulását, de más
részt fényesen igazolják szavahihetőségét is. Egy 27 
éves patikussegéd írta e leveleket a mintaraj ziskola 
hírneves igazgatójának, Keleti Gusztávnak. Meglepő, 
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hogy a félelmetes kritikus hírében álló direktor milyen 
megértő érdeklődéssel fogadta a közeledést. A levél
hez, melyet Csontváry, akkor még Kosztka Tivadar 
patikussegéd küldött, több rajz volt mellékelve. A levél
ben elmondta, hogy sohasem tanult rajzolni és „puszta 
véletlenségen alapszik”, hogy most belekezdett. Az 
isteni küldetést elhallgatja. Titkolta ezt évtizedekig, 
ebben titokzatos zsenialitást látott s mikor később azt 
a kedvenc témáját, hogy „ki a zseni?” fejtegette, lán
goló tekintettel szokta mondogatni:

— Az a zseni, aki önmagával meg van elégedve, 
aki a láthatatlan jövendőjét titokban tartja, aki a lát
hatatlan intelemre, világismeretre indult...

Mikor első rajzát, a patika előtti ökrösszekeret 
megfestve, főnöke azt mondta neki: „Tivadar, magá
ból festő lehet”, abban a pillanatban megértette az 
égi szó jelentőségét. 0, Munkácsyt is egy ilyen szó 
ébresztette fel. Mikor Aradról betegen tért haza, asz
taloslegény korában, otthon rajzolgatni kezdett. 
Nagybátyja csak úgy foghegyről odavetette: „Miska, 
tebelőled még festő lehet”. Mikor Csontváry meghal
lotta, Munkácsy iránt testvéri szeretetre ébredt. Sors
társát látta benne.

Rajzolni kezd. „Rövid idő alatt már annyira vit
tem, '■— írta Keletinek, — miszerint, kivéve a nyári 
fákat, oly képességet érzek magamban, hogy nem kép
zelhetek olyan monumentális épületet, amelyet lemá
solni képes ne volnék”. íme a 27 éves ifjú életprog
ramja. A nagy, a szertelenül nagy motívumok kere
sése és visszaadása már első levelében megnyilatko
zik. De hogy kezdjen hozzá? Erre vonatkozik levele. 
Hogyan tudja ő azt kifejezni, „ami benne a sötétség 
fátyolába burkolva életre ébredni vágy?” Téli képet 
fog festeni, a beküldött rajz négyszerességének nagy
ságában — írja Keletinek, — akit megkért, utasítaná 
útba, hogyan kezdjen hozzá, hogyan keverje a festé- 

H 163



két, egyáltalában, hol lehet festéket vásárolni? Keleti 
kitérő választ ad, de Csontváryt ez nem keseríti el. Az 
ő hite megingathatatlan. Hasztalan írja neki Keleti, 
hogy a rajzoláshoz való kedv semmit sem bizonyít 
tehetsége mellett, mert a beküldött rajzok egy tíz- 
tizenkétéves gyermek első kísérleteinél nem állnak 
magasabb fokon, Csontváry elismerést olvas ki e le
vélből. Válaszában kijelenti, hogy ezek a figyelmezte
tések nem hatottak rá bénítólag, ellenkezőleg, fölbáto
rították őt, most már csak szakszerű vezetésre vágyik, 
mert ha „számtalan művész, kinek nevét »A jellem« 
és az »önsegély« című munkákban feljegyezve láttam, 
önmaguktól fel tudtak hatolni a művészet tetőpont
jáig, miért ne tudnék én is? Elvem, nem csüggedni”.

E sorok azt is megmagyarázzák, miért emlegette 
az isteni szózat Raffael nevét. „A jellem”, vagy az 
„ösegély”-ben olvashatta. Ez lehetett az isteni suga- 
latnak a forrása.

Keletit a makacs önbizalom megrendítette és arra 
biztatta, hogy rajzoljon téli tájképet természet után. 
Ez azután „indító rugó” lett a patikussegédnek. Csak
hogy a természet utáni festéshez szabad idő kell, ami
vel pedig ő kevéssel rendelkezett. Megható olvasni, 
minő makacssággal küzd ennek érdekében, mert 
tudja, hogy győzni fog, hiszen „egészségem ép, aka
ratom acélozott, szorgalommal versenyre szállók a 
hangyával s kitartásban — jól ismerem magam —- 
csalódni szintén nem fogok, az eredeti s a poezis bará
taim leendenek, mert lelkem csak az eredetit óhajtja, 
s a természet minden parányáért lelkesedni is bír”.

Az egész későbbi Csontváry benne van e sorok
ban. Eredeti akart lenni mindenáron, de a kicsi rész
letet sem vetette meg. Ez művészetének titka. Az 
autodidakta makacsságával küzdötte ezt ki. Ez csa
ládi vonás nála, apja is 62 éves volt, mikor megsze
rezte az orvosi diplomát. Ebben fia anyagilag támo- 
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gáttá. Amíg atyja önálló nem lesz, patikussegéd ma
rad — írja Keletinek, — pedig lelke tele volt képpel, 
festi is őket, „de csak elméjében’..

Megint egy nagyon érdekes szó, mert bizony 
tizennégy évig festegetett ő elméjében, míg annyi 
pénzt kuporgatott össze, hogy patikát vehetett, azt 
havi 100 koronáért bérbeadta és nekiindult a világ
nak. Münchenbe ment Hollósyhoz, néhány évig tanult, 
hogy aztán megkeresse „eredetiségét”.

Közben összenyomorgott hatvanezer koronát és 
végül éhenhalt. Mikor azt kérdezte: ki a zseni, nem 
sorolta fel az éhenhalást a zseni jellemző vonásai 
közt. Ez őt, szegényt, váratlanul érte.

(1936)



EGY HALÁLOS ELLENSÉGEM

Meghalt az egyetlen ember, akiről tudtam, hogy 
halálos ellenségem. Maga hirdette. Mert halálos vét
ket követtem el ellene. Megérdemelten.

Annyit írtak néhai Katona Nándor titokzatos 
életéről, az Akácfa-utcai műterem wertheimzáráról, 
a keresztberakott ajtózáró vasrudakról, a titkos les
ablakról, az ő révület és gyűlölködés közt izgó-mozgó 
tekintetéről, hogy ez a tragikus emberi alak kezd 
fura ábrázatot nyerni. Pedig ez a „titokzatosság“ 
mélyen, lelkében rejtőző ölő méreg, mely talán egy 
borzalmas emlék víziójából táplálkozva, rágta bele 
magát mélyen a lélekbe, annyira, hogy abból ráció, 
okfejtés, meggyőzés, demonstráció kivetni többé nem 
tudta. Az emlék titok maradt. Beleette magát Katona 
Nándor agyába s ő csak annak amolyan szimbólumát 
mutogatta, teszem azt, hogy báró Mednyánszky őt 
művészetében meglopta, amin persze csak nevetni 
tudott a leglaikusabb laikus is. De ki tudja, mit rejt 
a maga sötét örvényében ez a szimbólum, hátha csak 
szublimálása valamely régi elfelejthetlen emléknek, 
amiből a gyűlölködése fakadt. Annak feneketlen 
mélységébe egyszer én is beleláttam.

Minthogy a Singer és Wolfner-cég báró Med
nyánszky László műveivel foglalkozott, mindenki,
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aki a céghez bármily messzi viszonylatban is állott, 
gyanús volt Katona szemében. Velem sokat volt 
együtt, eljárt hozzánk, ült asztalomnál, kitárta szí
vét, mely sebes, sőt vérző volt. Hasztalan próbáltam 
irt keresni rá. Itt szavak nem segíthettek. Med- 
nyánszky az ő vázlataiból él, melyeket egykor meg- 
kaparított, — ez napnál bizonyosabb. De hiszen már 
évek óta nem ereszti be magához. Mednyánszky azóta 
is fest, sőt egyre jobban fest. Tőlem tanulta, belőlem 
él, kifosztott, koldussá tett... s lamentált tovább, 
tovább. Nem fest az jobban, de a Singer és Wolfner- 
cég reklám ózta t ja, Lykával, Malonyaival, pénz beszél, 
kutya ugat. Ezért gyűlölnek engem, mert én tudom 
titkukat.

— De hiszen se Lyka, se Malonyay nem gyűlöli 
önt, kedves Katona, többször beszéltem velük erről, 
— nem hisz nekem ? Rám nézett, mintha szíven döf
tem volna. Ügy, hát ön is gyűlöl? Már miért gyűlöl
ném? Mert ellenségeimmel tart. Persze, hiszen a 
„Művészetibe is ír, félti a pénzforrását és védi az 
istenteleneket és újra ömlik a gyűlölet lávapatakja 
belőle.

Tettre határoztam magam. Megkérdeztem Lyká- 
tól, írhatok-e egy tanulmányt Katonáról a „Művé
sze t“-nek? Hogyne, csak Katona adjon hozzá fotog
ráfiát, még az se kell, csak adjon engedélyt arra, 
hogy fotografáltassunk.

Másnap elmentem Katonához.
— Kedves Katona, mit szólna ahhoz, hogyha 

bevenném az ellenség várát?
Gyanakodva nézett rám.
— Ha cikket írnék önről a „Művészetibe?
Katona velőtrázó kacagásba tört ki. Hogy én 

ezt még ki is merem mondani. Hát bolondnak nézem 
őt? Hát mit képzelek, hát csakugyan, hát igen, hát



Lyka ki fog adni cikket róla? Verte a fejét és halott
sápadt lett.

Hagytam, hogy kitombolja magát.
— Holnap délelőtt elmegyek önhöz a „Művészet" 

fotográfusával és csinálunk felvételeket. Megnézek 
mindent és kiválasztunk 20—30 képet fotografá- 
lásra.

Rámmeresztette a szemét.
— Holnap délelőtt?
Másnap ott voltunk. Leültettem a műterem kö

zepére és felvétettem a „titokzatos" szobát. Aztán 
vagy néhány száz vázlatot szedett ki a nagy szek
rényből, hol a deszkalapok ezrivel, szép rendben el 
voltak csomagolva. Egyébként rajz, víz- és olajfest
mény csodálatos rendben volt ott, keletkezésük dátu
mai szerint, a szekrényekbe beállítva. Minden kéznél 
volt. Az első papírból kivágott ornamentumokon 
kezdve, melyeket a kisfiú ollóval vagdosott játékos 
kedvvel, a Mednyánszky mellett rajzolt-festett tanul
mányokon át, a mintarajziskola, majd a párisi isko
lákban készített szorgalmi munkák, az első közös 
kóborlásokon festett képekig, melyeken a társa festői 
látásának hatása még erősen érezhető (mely 
Mednyánszky letörölhetetlen befolyását igazolja 
Katona egész művészetére), kitárult ott előttem 
Katona egész művészetében, a sokezer bádog
dobozba rejtett vázlatokon át, melyeket soha, semmi 
pénzért nem adott el. Miért? Mert ezek a vázlatok 
az ő „tőkéi". Ezeket a természet előtt festette. Mi 
lesz vele, ha megbetegszik és nem kóboroghat a 
Tátrában, nem tutajózhat a Vágón? A vázlatok meg
mentik. Azok alapján dolgozni fog tudni műterme 
magányában, még ha beteg, sánta, béna lenne is. Ha 
úgy félt a betörőktől, nem a sok egymásradobált 
perzsaszőnyegeit féltette, hanem a vázlatait. Ezek 
nélkül el volna veszve.

168



És beszélt, beszélt ekkor nekem és mutogatta 
sok-sok ezer rajzát, beszélt a lengyel kolostor titok
zatos esti hangulatáról, melyet oly nehezen tudott 
megfogni, — de végül sikerült, — ott van a kép a 
Múzeumban, — (a szeme nevetett), s beszélt újra a 
titokról (melyet a róla írt tanulmányban aztán csak 
alighogy érintettem).

— Na, most már tud mindent?
A cikket megírtam s a fotográfiákkal átadtam 

Lykának, de mivel a „Művészet” akkor csak minden 2 
hónapban jelent meg, beletelt egy félév, míg megjelent. 
Katona ezalatt gúnyosan nevetett. Átadta már Lyká
nak a cikkét? Szedik már? Nyomják már? S közben 
azt gondolta, mit töröd magad, szegény bolond! A 
cikk aztán megjelent. Elmentem Katonához. A füze
tet a kabátom alá rejtettem.

— Na, mi lesz a cikkel? Bólongattam, az idő
járásról beszélgettem s végül a füzetet az asztalra 
tettem, nagy óvatosan, hogy Katona ne lássa meg. 
De az élt a gyanúperrel és a szemközti tükörből le
selkedett rám. Rácsapott a füzetre. Végiglapozta. A 
sok illusztráció kápráztatta. Mind az ő műve. A „Mű
vészetiben. A Singer és Wolfner-cég folyóiratában, 
melyet Lyka szerkeszt, a halálos ellenség. Lapozgat, 
lapozgat és egyszerre felordít.

— Áh, a gazember! Megvan! Az egésznek végre 
rájöttem a nyitjára. Ügy, hát mentőtanu kellett neki. 
Ezzel majd védekezhet. Hát persze, ő ártatlan, ki
adta a cikket s ezzel alibit szerzett. De rajtam ki 
nem fog. Én belelátok a veséjébe. Micsoda ravasz 
róka, — s maga, barátom, hogy ebbe belement, — 
vagy talán...

Hátralépett. Rámmeredt.
— Miért jött maga hozzám? Mit akar ezzel a 

cikkel ? összeesküdött Lykával. Értem. De hiába, en- 
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gém be nem csaphatnak. Maga egy húron pendül 
vele...

Rámeredtem. Szótlanul otthagytam. Hadd kín
lódj a végig egyedül az önmarcangolás minden kín
ját. Aztán néha még köszönt, ha találkoztunk. De 
később már elfordította a fejét, ha meglátott. Gyű
lölt, nyíltan, egyenesen, hirdette is, — mert tanul
mányt mertem írni róla a „Művészetiben és külön 
kötetbe is foglaltam. így lettem halálos ellensége 
„halálos ellenségemnek“. Mert javát akartam.

... Aztán meghalt mind a kettő. Mednyánszky 
is, Katona is. Vájjon elfordítják-e tekintetüket a 
másvilágon, ha összetalálkoznak? Ég a gyűlölet 
Katonában a síron túl is? Mednyánszkyba biztosan 
ott is lobog a szeretet.

(1932)



AZ HIÚSÁGOK VÁSÁRA

Amerikában élő arcképfestönkkel, Halmi Artúrral 
legutolsó pesti itthonlétekor az arcképfestés kulissza
titkairól beszélgettünk. Van neki erről sok mondani
valója, de mind egyetlen témakörben mozog, mind az 
emberi hiúságok megmérhetetlenségéről szól. Nagyon 
régi megfigyelés ez, valójában az arcképfestők isme
rik legjobban.

Volt Moliérenek egy arcképfestő barátja, Mi- 
gnardnak hívták, Moliére arcképeit is az ő esetéből 
bírjuk. Ez a Mignard kora legkeresettebb arcképfes
tőinek egyike volt, előbb Rómában, aztán Párisban te
lepedett le. Moliére-rel Rómából jövet, a francia vi
déken ismerkedett össze, amikor Moliére még vidéki 
komédiás volt.

Ez időben a vándorszínész és a vándor-festő közt 
nem nagyon különböztettek. Az egyik tizenkilenc volt, 
a másik, egy híján húsz. így aztán összemelegedtek. 
Mikor Párisban újra összejöttek, az egyik udvari 
színész, a másik az udvarnak festő, de nem udvari 
festő volt. Nagy a különbség e kettő között.

Mignard vetélytársa Le Brun volt, ő volt az ud
vari festő, hideg akadémikus, mindent tudott, de sem
mit se jól. Egy mennyezet vagy egy arckép neki meg 
se kottyant. Aztán szervezni is tudott. Ez kellett XIV.
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Lajosnak. Rábízta az Akadémiát. Persze, hogy a két 
festő nem szívelte egymást. Mignard bevárta, míg 
Le Brun meghalt, esak akkor lépett be az akadémiába, 
igaz, hogy azonnal az akadémia igazgatójának válasz
tották.

De addig! Festett arcképeket. Értett az asszonyok 
nyelvén, bár az asszonyi hívságokon igen sokat bosz- 
szankodhatott. Pedig róla nevezték el az édeskés fes
tést. Sokat panaszkodhatott arról Moliérenek, ki aztán 
egyik vígjátékában egyik női alakja szájába adja a 
következő szavakat:

„Én nem vagyok olyan, mint azok a nők, kik ha 
lefestetik magukat, olyan arcképet akarnak, mely nem 
hasonlít hozzájuk s nincsenek megelégedve a festés
sel, hacsak csodaszépeknek nem festették le őket. Hogy 
a festő kielégítse őket, egyetlen egy képet kellene fes
tenie valamennyiről, mert mindnyájan ugyanazt köve
telik: arcszínt, mint a rózsa és liliom, szabályos or
rot, kis szájat és nagy, élénk és szépmetszésú szemet. 
Mindenekfelett azonban semmivel sem nagyobb arcot, 
mint az öklöm, lenne bár oly pufók a képük, mint egy 
cipó..

Nos, ez bizonyára nem Moliére élménye, de ba
rátjáé, Mignardé, aki pedig hajlamos volt a hízel
gésre, mert hiszen művei — e mignardizek! — tele 
vannak cukrosvízbe mártott felfogással. Egy más he
lyen, ahol a festő beszélget a modelljével, a férj azon
ban a beszélgetést udvarlásnak veszi és rászól:

— Uram, nem gondolja, hogy a sok beszéd za
varja önt a festésben?

Mignard-Moliére ezt feleli: •
— Oh nem! Én mindig beszélgetni szoktam mo- 

delljeimmel, ha festem őket, erre szükség van, fel
frissíti a szellemét azoknak, akiket festünk, s arcukat 
a szükséges derültségben tartja.

Nos, ezt sem Moliére tapasztalta. Azt is tudjuk, 
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hogy már Leonardo, mikor Mona Lisát festette, sze
retett a modellel nemcsak beszélgetni, de zenészeket 
hozatott, hogy a modell arcán a finom mosoly meg 
ne fagyjon. A művésznek alapproblémája, hogy a mo
delljét elevenségben tartsa, s mozdulatának friss ter
mészetességét a hosszas ülés ne tegye merevvé és élet
telenné. Ezzel szemben a modell alapproblémája, hogy 
minél szebb, minél „divatosabban szebb” legyen a 
képen, akár egy kis hazugság árán is.

Volt egyszer egy igen gazdag bankár-feleség 
modellem — beszélte Halmi, — akinek New York leg
szebb collierje díszítette a nyekát. Erről a collierről 
volt híres. Ügy is hívták, a „szép N-né, a collier-vel”. 
Mikor megkaptam tőle a megbízást és átestünk a 
ruha-kérdésen, át azon, hogy ülve vagy állva fessem 
s már örültem, hogy megkezdhetem a festést, egyszer 
csak látom, hogy szedi le a nyakáról a híres collier-t 
A szobaleánya odaáll a háta mögé. Hát ez mi? —- 
kérdem magamban. Amint a nyakék lejött a nyaká
ról, kiderült, hogy tele van apró, nagyobb és legna
gyobb ráncokkal a nyaka. — Ahá! — gondoltam, — 
azért hordja a széles collier-t, hogy ezt eltitkolja. 
Értem. De akkor most miért szedi le?

A modell pedig kijelenti, hogy collier nélkül kí
vánja magát megfestetni.

— Collier nélkül? Ezzel o sok csúf ránccal? — 
Dehogy azokkal, a szobaleány egyszer csak elkezdi 
hátulról a nyakbőrét összehúzni és hősnőm, mert iga
zán az volt, hős, aki félóraszám tűrte a keserves hely
zetet, majd megfulladt, rákvörös lett, nyaka kidagadt, 
de tűrte a fájdalmakat, csakhogy ránctalan nyakat 
festhessek. Hogy elhitesse a világgal: nem azért 
hordja a széles co.Ilier-t, mert ráncai vannak ...

Nem tudtam a tragikomikus eseten nevetni, mert 
a hiúság ilyen betege valóban inkább szánalomra- 
méltó, semmint kikacagásra. Valójában az arcképfes-
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tőt sajnáltam, akinek ilyen szertelen hiúságokkal kell 
egyre kilátástalan, erős küzdelmet folytatnia.

A hölgy magát Cleopatrának gondolja és a mű
vésznek őt egyiptomi királynővé kell stilizálnia. A 
hölgy büszke a gyöngysorára és nagyon megkéri 
a művészt, hogy minél nagyobb gyöngyszemeket fes
sen. Ha pedig mindezen kívánságoknak eleget tett a 
festő, jön a rokonság, a férj, vagy a gyermekek és 
megállapítanak.

Herkomer írta:
— Az apja arcképe révén tudta meg a modellem 

leánya, hogy apjának görbe orra van.
Természetesen, nem nagy örömére.
Minekutána a családi bírálaton is túlesett a mű

vész, jön a kiállítási zsűri, jön a sajtó, végre pedig 
az ezerszemű szörnyeteg, a közönség. Ha pedig min
denütt sikert aratott, a népszerűség körülövezi, arany 
veri a markát, — jön az utókor s az a legkegyetlenebb.

A Winterhalter esete a legtanulságosabb.
A francia császári udvarban, III. Napóleon ide

jében, Eugénia császárné kedvence volt. Európai hír
névnek örvendhetett. Dúsgazdag ember lett. A világ 
szépei versenyeztek a kegyéért, hogy megfesse őket. 
Aztán ennek az egész „világnak” befellegzett. A fran
cia-német háború után, a császár bukásával lehanyat
lott az ő csillaga is. Halála után pedig ráborult a fele
dés fátyola.

Nemrég a Louvre nagy pénzért megvette egy hí
res képét, mely a császárnét udvarhölgyei körében 
ábrázolta. Egykor agyonünnepelt festmény volt. Mi
kor most kiakasztották, a közvélemény a cukrozott 
vízzel festett képet oly elemi erővel ható felháboro
dással fogadta, hogy a Louvre igazgatósága kénytelen 
volt a képet gyorsan leakasztani.

(1935) 
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PAÁL LÁSZLÓ SZERELME

Wlassics Gyula kultuszminiszterségének kima
gasló érdeme, hogy a képzőművészet iránti érdek
lődést országszerte felébresztette. Személyes ügye 
volt a művészet pártolásának és megszerettetésének 
felkeltése. Mikor arra kértem, bízzon meg Paál 
László műveinek felkutatásával, első szóra segítsé
gemre sietett. így indulhattam el európai kutató- 
utamra. Elkerültem Düsseldorfba. Hirdetést tettem 
közzé, hogy aki ismerte Paál Lászlót, adjon róla 
hírt. Egész csomó levelet kaptam. Többek közt meg
hívást egy uriházba.

Dél volt, mikor becsengettem. A szobalány be
eresztett a szalonba és úrnője nevében arra kért, 
várjak ott türelmesen, míg a ház asszonya bejöhet. 
Mialatt várakoztam, körülnéztem a szobában. A fa
lon Paál egy festménye. Az asztalon Paál arcképe. 
A névjegytartóban, legfelül, Paál névjegye. Meg
lepetten láttam, hogy itt Paál emléke mennyire ép 
és eleven. 1902 júliusában voltunk, Paál már 1873-ban 
elhagyta Düsseldorfot, s ime huszonkilenc esztendő 
múltán ebben a házban minden Paálra emlékeztetett. 
Mi ennek a magyarázata?

Paál László igazi férfiszépség volt. Arcképei 
egy magas, karcsú, fekete körszakállú, villogó szemű
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ifjút mutatnak, tekintetében csupa nyíltság, előadása 
csupa közvetlenség, modora báj és kedvesség. Nő
véréhez írt egyik levelében olvassuk: „A társaságok
ban meglehetősen szívesen látott vagyok s allerwelt- 
kurmachernek neveznek, ami ugyan nem nagyon 
hízelgő állhatatosságomra, de sokszor jó arra, hogy 
mindenütt örömmel lássanak. Csak legalább meg
tetszenék valami csinos német leány, még meg- 
eshetik, hogy német asszonyt viszek a házhoz; hogy 
csodálkozna majd, ha libát vagy pulykát látna 
elevenen!“

Az allerweltkurmacher hatását gondoltam fel
ismerni a német professzor feleségének házában. 
Paál Düsseldorfban bejáratos volt a legelőkelőbb 
családokhoz, házibálok dandyje, a társasélet eleven 
szelleme volt, s a Malkasten jelmezestélyeinek hőse, 
amint azt egyik arcképe is igazolja, melyen mint 
Landsknecht látható. Hiszen mikor Düsseldorfból 
Parisba költözött, csak virágokért száz talárral 
maradt adós.

Vagy egy félórai várakozás után bejött végre 
a ház úrnője. Már az ötvenedik évéhez közeledő 
hölgy, fehér ruhában, csigákba font hajjal, mélyen 
kivágott derékkal, fodros szoknyában jelent meg. 
A régi divatú ruha furcsán illett dércsipte hajához 
és könnybelábadt szeméhez. Meghatva csókoltam 
kezet a bájos hölgynek.

— íme uram, ebben a ruhában vettem búcsút 
Ladzitól, mikor utoljára volt nálunk, Kölnben ...

Aztán megeredt a szó ajkán. Hogy milyen ked
ves fiú volt Ladzi, milyen szeretetreméltó pajtás, 
milyen ügyes lovas, milyen kiváló társalgó, — ezt 
a képet kapta tőle emlékül, mennyi szép napot töl
töttek együtt. Látta őt festeni, hallgatta, mikor áb
rándozott jövőjéről, de sajnos, reményei nem vál
tak valóra, Párisba ment és ott nem tudott kar-
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riert csinálni, pedig ő úgy hitt benne, zsenijébe, a 
sors azonban üldözte, s korán elpusztult...

Mialatt beszélt, egyre az arcképét nézte.
Évtizedek teltek el, de a német professzor fele

sége úgy beszélt róla, mintha csak tegnap búcsúzott 
volna el tőle, várva, hogy újra visszajöjjön. Mélyen 
meghatva ültem a széken, melyen egykor a kölni 
házban Paál László beszélgetett a német leánnyal. 
Az allerweltkurmacher szavát, mintha visszhangzot- 
ták volna a bútorok. Festménye a falon borús színek
ben ragyogott. A hölgy csigákba font fürtjeivel 
melankolikus mosollyal sopánkodott szegény Ladzi 
sorsán. Sajgott a szívem, mikor távoztam.

Paál egy későbbi levelében azonban célzást talál
tam Kölnre. Mi van e mögött? Párisban él nagy nyo
morban, Barbizonban megfeszített munkálkodást 
folytat, küzd a mindennapi kenyérért és egy düssel
dorfi barátjának azt írja: „Szerencsémre vagy sze
rencsétlenségemre ismét a legválogatottabb társa
ságba kerültem, — mindamellett még mindig Kölnre 
gondolok.“ Később (1874) újra írja: „Nem hallottál 
semmit Kölnből?“ Mi volt hát Kölnben? Tüzet 
fogott?

Még Düsseldorfból írta volt nővérének: „Kép
zeld csak, Müller von Königswinter német költő há
zában az éjjel Miskával eredeti cigányzene mellett 
csíptem be egy kicsit, csupa honvágyból dúdoltam: 
„Ez a világ amilyen nagy, te galambom oly kicsiny 
vagy.“ íme a titok nyitja. Ez a Müller von Königs
winter, német költő, Kölnben lakott, gyakran járt át 
Düsseldorfba, hogy megírja a düsseldorfi művészet 
történetét és az ő házában, Kölnben ismerkedett meg 
a kis német lánnyal. Ez volt Paál László egyetlen 
igaz szerelme.

Kiderült ez abból a levélből, melyet most kap
tam kézhez. A levelet Munkácsynak írta még Düs
seldorfból, mikor az már elhagyta Düsseldorfot,
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Párisba költözött és Paál Düsseldorfban magára 
maradt. Ez egy 1872 november 20-áról keltezett le- 

\ vél, s írja benne, hogy Müller von Königswinteréknél 
volt bálban, ahol kitűnően mulatott. Müllerék ezüst
lakodalmukat ünnepelték, „a kis Stein kisasszony 
olyan volt, mint egy angyal.“ Majd alább ezt: 
„Persze szeretném neked megírni, hogy a kislány 
mennyire tetszik nekem, erről sokat beszélhetnék, 
csak az a borzasztó, ha arra gondolok, hogy való
jában nem tudom, tetszem-e én neki? Mert hiszen 
egy olyan festő, mint én, nagyon jó táncosnak, ha 
jobb nincs, de amíg nincs nevünk és adósságokon 
kívül egyébbel e föld kerekségén nem rendelkezünk, 
nagy igényekkel nem állhatunk elő. örülhetünk, ha 
friss levegőt szívhatunk, ez legalább nem kerül 
pénzbe.“

Mily pokoli öngúny! így csak a szerelmes em
ber kínozhatja önmagát, miközben vágyva vágyik 
arra, hogy ellen tmondjanak neki. De mit felelhetett 
erre barátja, Munkácsy? Belülről igazat adott neki, 
s ha vigasztalta is, a szebb jövővel való vigaszta
lással a szerelmes be nem éri. Egy későbbi levelében 
(1873 márc. 8.) a bécsi kiállításra készült képéről ír, 
nagyban reménykedve, hogy azt majd jól eladja. 
„De addig — írja Munkácsynak — szegény ördög 
vagyok, ha legalább hozzátehetném, hogy „egy barna 
leány szeretője.“ Vigaszképpen megjegyzi, hogy a 
farsangot Kölnben nagv vigasságok közt töltötte. 
A barna lány képe ott lebegett előtte, ha Kölnről 
beszélt. Kölnről minden levelében megemlékezik, 
csak azért dolgozik, hogy titkos álmait valóra vált
hassa. „Azon vagyok, hogy reménységeim dugába 
ne dőljenek.“ A kölni igézet tartja benne a lelket. 
Mikor Munkácsy Párisba hívja, azzal az érzéssel 
hagyja ott Düsseldorfot, hogy kiverekszi magának 
a hírnevet, mert várja őt a kölni barna lányka.
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De rettenetesen csalódott. Párisban egyik bu
kás a másikat éri. Hazulról rémes híreket kap, csa
ládjában tragikus események játszódnak le, s ő nem 
tud rajtuk segíteni. „Nyomor, s mindig csak nyomor! 
— írja 1875-ben düsseldorfi barátjának... öh, ha 
mindent oly könnyű volna elfeledni, ha az ember fél 
szívét ki tudná szakítani anélkül, hogy mély sebet 
ütne magán. És mégis igazad van, meg kell történni; 
el kell válnom mindattól, ami nekem kedves és drága 
volt. Bele kell magam élni a valóba... mintha csak 
egy rossz álom lett volna minden ... Megbotlottam 
a mindennapi élet prózájában...“

Ez aztán az életébe került. Ezek az újonnan fel
színre került levelek vérző szívének sötét emlékei. 
A kölni lány máshoz ment férjhez, Paált a lelki és 
testi szenvedések az őrület karjaiba dobták. Pedig 
emléke ott élt örökké a kölni leány szívében...

Mintha most is előttem állana a német profesz- 
szor kis felesége a csigákba font loknikkal, a fodros 
ruhában, a könnyes szemekkel. Szegény Ladzi... 
susogja és a kölni karnevál cigánymuzsikás han
gulatai ébrednek benne, mikor Paál azt dúdolta a 
fülébe: „Ez a világ amilyen nagy, te galambom oly 
kicsiny vagy...

(1933)
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EMLEKEZES MUNKÁCSYRA.

I.

Halmi Artur, New Yorkban élő művészünk gya
korta hazalátogat, s néhány évvel ezelőtt újfent itt
hon tartózkodott, ösmeretes, hogy Halmi nyerte meg 
egyszer a Munkácsy-díjat, erről érdeklődtem nála, 
összeültünk hát visszaidézni a régi, igen régi, igen 
szép időket. Amikor a párisi boulevardokon még ne- 
nekünk zöldéit a lomb.

— Ah, ez a Munkácsy-díj, életem nagy emléke
— beszélte Halmi, — csakhogy igen régen volt, még 
1891-ben.

Ekkor már lejáróban volt ez a Munkácsy-díj, me
lyet a mester 1882-ben alapított Budapesten, hogy
— mint az alapítólevélben olvassuk, -— a magyar 
ifjúság művészi kiképzését előmozdítsa vele. Tíz esz
tendőre kötötte le magát, két évenként kiadandó 
hatezer frankos díj volt. Az első esetben Révész Imre 
nyerte a Csárdában című képével. Az utolsó díjosztás- 
kor, az őszi tárlatra beküldött képek közül hármat, 
Csók, Papp és Halmi művét jelölték. Majd választhat 
közülök Munkácsy.

— Az én képemet már a magam műtermében 
festettem, — mondja Halmi. — Befejeztem Löfftz 
mellett az akadémiát és magam kezére kezdtem dol-
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gozni Münchenben. Volt abban a házban, ahol laktam, 
egy kis cukrászda, amint elhaladok egy délután előtte, 
hangos viháncolást hallok. Bemegyek a boltba, hát tele 
volt az süldő lányokkal, akik vizsga után nyalakodni 
és fecsegni szöktek be a cukrászdába. A jelenet bája 
megragadott. Ezt festettem egész nyáron.

Valakinek nagyon tetszett, erősen biztatott. Még 
a télen festőpajtásaim, kikkel naponta együtt voltam 
a Café Probstban, elcsaltak egy jelmezbálra. Hiába 
szabadkoztam, nincs frakkom, mibe menjek? Végül 
mégis elmentem. Ott ismerkedtem meg Vele! Lebon
tott hajával, mint egy Walkür. Gyönyörű volt. Egész 
éven át duetteztünk, sokat jártam hozzájuk, elbeszél
tem terveimet, álmaimat és ő nagyon rábeszélt a 
Vizsga után jelenet megfestésére.

Elkészültem és beküldtem az őszi tárlatra. Már 
a beküldésnél melegen gratulált Telépy bácsi, mi
hamar híre jött, hogy megvették a múzeumnak, — 
ah, hogy jöttek a gratuláló sürgönyök. Az egész ro
konság izgult. Majd kijelölték a Munkácsy-díjra. Az 
izgalom fokozódott. Teltek a hetek, a hónapok, már 
rég Párisba küldték a képeket, de semmi hír. En min
dennap együtt billiárdoztam Csókkal s találgattuk, 
melyikünk lesz a szerencsés? Reménykedtem, főleg 
azért szerettem volna megnyerni a díjat, hogy a kis
lány rokonságát is megbarátkoztassam a házasság 
gondolatával, melynek bizony ekkor még igen erős 
ellenzéke volt a családban. Egy délután már későre 
járt az idő, belépek a Café Probstba s Faragót talá
lom ott, amint a piktorok röhögve nézik a karrikatu- 
ráját. Munkácsy áll egy kalitka előtt. Fütyülni tanítja 
a madarat. De a madárfej az én karrikatúrám. El
sápadtam. Ekkor már nyújtják felém a sürgönyt: 
Halmié a díj. Éljen! Munkácsy. Ez állott benne. Szé
dülve rohantam ki a Probstból. Oda, oda a nagy 
hírrel.
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A következő hetekben jó dolga volt a bajor sür
gönyhivatalnak, mindenfelől elhalmoztak üdvözlettel. 
En siettem Munkácsynál levélben jelentkezni, aztán 
Parisba utaztam egy pár napra személyesen bemutat
kozni. ősz felé aztán Párisba költöztem. Persze, előbb 
vártam a pénzt. Jött is egy csekk és Munkácsynak ez 
a levele: „Kedves Halmi úr! íme az ezer frank, sok 
szerencsét és jó utat Párisba. E hó vége felé én is ott 
leszek, de csak egy pár napra, reményiem, látni fogom 
elutazása előtt. Tehát a viszontlátásra, őszinte ba
rátja, Munkácsy. A csekket akármelyik banknál be
válthatja”. A levél Colpachról jött, ahol a mester 
nyaralt.

En persze már a nyeret is Párisban szerettem 
volna tölteni, de a mester lebeszélt. Páris nyáron ki
halt város. Még levelet is küldött utánam, hogy csak 
ősszel jöjjek. „Majd ha jön — írta, — hozzon magá
val sok érdekes dolgot”. így azután bevártam a csekk 
megérkezését és aztán nekivágtam Párisnak. Mün
chent nehezen hagytam el, ott maradt a szívem. Pá
ris csábított, odahúzott a művészi álmom.

Mikor Munkácsy elé kerültem, a palota felső 
emeletén, a kis műteremben, a mester ott állott egy 
nagyobbacska kép előtt.

— Nem dolgozom — mondta, — csak néze
lődöm.

Ekkor még nem értettem, mit jelent ez, de ké
sőbb, mikor „dolgozni” láttam, megvilágosodott előt
tem Munkácsy első szava. Mert soha elképzelni sem 
tudtam, hogy valaki éjjel-nappal, ébren és álmában, 
örökkön örökké úgy éljen a maga munkájába elme
rülve, mint Munkácsy. Minden gondolata a munkája. 
Mindent, amit látott, a festő szemével nézett. Neki a 
világ csak anyag, a festés anyaga, semmi más nem 
érdekelte. Ekkor már a Honfoglalás gondolata foglal
koztatta, vázlat vázlat után készült, kis méretben, 
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nagyobban, folyton azon járt az esze, étkezés közben 
és beszélgetve, hogy így, hogy úgy, mi jöjjön balra, 
mi jobbra, csak ezt forgatta agyában furton fúrt, — 
ahogy mondogatni szokta.

ö közben, már nem bírva elviselni nagy fájdal
mait, újra elment Lamalouba, arra a fürdőhelyre, 
mely kínzó fájdalmaira, ha ideig-óráig, némi enyhet 
adott. Közben már megkezdtem Neuillyben, az új \ 
nagyon nagy műteremben, a végső vázlat felnagyítá
sát az iromba nagy vászonra, melyet egy elmés csavar
szerkezettel tologatni lehetett fel is, le is, ami eleinte 
ment is, de bizony később sokszor felmondta a szol
gálatot. Június 16-ról Lamalouból ezt írta a mester: 
„Igen kíváncsi vagyok, hogy megy az átvitel, hogy 
nincs-e baj az apparátussal? Itt sokat-sokat szenve
dek s a fájdalmak nem szűnnek. Hát az a szerencsét
len csinálja-e az eltört hengert?” (A szerencsétlen az 
inasa volt.) Lamalou ekkor nemigen használhatott, 
belső tűz kínozta, égett a munkavágytól, hogy tudott 
volna ő most pihenni? Ezer szín vibrált az agyában, 
ezer figura, akik folyton ott zsibongtak szeme előtt, 
ide-oda tologatto őket, látta mozgásukat, amint el
takarják egymást, egymás hegyibe-hátába szökellnek, 
— hogy lehet ezektől megnyugodni?

Egész télen lázasan dolgozott. Ekkor értettem 
meg, mint nevez ő munkának? En közben visszaszök
tem Münchenbe és magammal hoztam titkos arámat 
s megfestettem életem nagy élményét, A titkos eskü
vőt. Munkácsyék nagy szeretettel fogadták hitvese
met, főleg Munkácsynéval barátkoztak össze és az asz- 
szony kiöntötte előtte szíve bánatát. Hiába, az a nagy 
szerelem, mellyel Munkácsyné férjét átölelte, nagy se
bet kapott, mikor rájött a Chaplinnével való barátsá
gára. Az ő fájdalma egészen érthető. Heroikus visel
kedésű asszony volt Munkácsyné. Soha, soha egy zok
szót sem hallottam közöttük. Csak a feleségemnek
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sírta el bánatát. Főleg a következő nyáron, mikor 
Colpachra hívtak meg bennünket. Látja ezt a levelet? 
Egész útikalauz. Leírja az útitervet, hogy jutunk el 
Colpachra. Szép nyár volt. En sokat másoltam a mes
ter műveit, de festettem Munkácsyné szüleit is.

— Hogyan? Azok is ott voltak? Ügy tudom, 
haragban volt velük a mester.

— Szó sincs róla. Ott laktak a közelben és majd 
mindennap átrándultak. Munkácsy ott ült mögöttem, 
mikor az apósát festettem. De ezen a nyáron sem pi
hent. Éjjel-nappal képeken törte a fejét. Megesett, 
hogy éjjel négy órakor arra ébredtünk, hogy az alat
tunk lévő műteremben motoszkál és egyszer csak vi
dáman fütyülni kezdi a szebbnél szebb magyar nótá
kat, de persze éjjel, négy felé, az ember nincs a fütty
szótól elragadtatva.

Egy más alkalommal nagy futkosást, zűrzavart 
látunk a házban. Mi történt? A mester eltűnt. Este 
lett, éjjel, a mester nem került elő. Keresték a határ
ban, a faluban, a környéken, telefonozás, futárküldés, 
végül a zaj elől kisétálok a parkba. Hát Uramisten, 
egy elhagyott pádon, kabátját levetve, ott ül a mes
ter, gondolataiba elmerülve.

— De mester, mi baj van? — Csodálkozott, hogy 
olyan késő van. Csak az imént ült le a padra. Érde
kes. Észre se vette, hogy telik az idő. Arra gondolt, 
milyen az élet? Volt ő már itt egyszer vendég, a báró, 
— felesége első férje — oly kedves volt akkor hozzá, 
íme, most meg már ő az ura a parknak. Milyen fur
csa. Beszélte, hogy megjelent előtte a báró. Azzal 
beszélgetett...

— Tudja-e — szakítom félbe Halmit, — tudja-e, 
hogy ezt szószerint kell venni? Ki tudja mi miatt, 
hogyan, mikép, de feldúlt érzések közt mehetett le a 
parkba. Felvonult előtte egész múltja. Örökös tépelő- 
désének tárgya. Ifjúkori nyomora. Bánatai. Felvérez-
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tek soha be nem hegedő sebei. Sikerek. Barátkozások. 
Örömök. Csalódások. A bárót aztán ott látta maga 
mellett viziószerüleg a pádon. Hát beszélgettek...

— Igen — felelte Halmi, — Munkácsy lelki
állapota örökös izgalomban hullámzott.

Egyszer sétáltunk a nagy boulevardokon, mikor 
végre az Opera-térre érkeztünk. Hirtelen észreveszi, 
hogy látni az eget. Ebben a Párisban ez olyan ritka. 
A fene nagy házak eltakarják előle a mennyboltot.

Megáll a tér közepén és sétabotjával felmutat 
az égre. Hogy milyen szépen gomolyognak a felhők. 
Látja ott ezt a nagyhasút? — mondja. — Csak innét 
arrább jobban látszik, — és hadonászva mutat fel az 
égre. Es mutogat és lelkesedik és a felhőket bá
mulja.

De közben megállott a forgalom a népes téren, 
mert hasztalan integettek, kiabáltak rá, ő mit se hal
lott, rá se hederített, nem vette észre, hogy neki in
tegetnek, nem hallotta, hogy reá kiabálnak. Csak a 
a felhőket nézte az égen. Főképp azt a nagyhasút, 
amely azóta már eloszlott...

Ügy kellett kivezetni a rendőrnek a térről.
Még sokkal izgalmasabb esetem volt, mikor egy

szer gyalog indultunk el Neuillyből haza, Párisba. a 
nagy úton. Folyton arról beszélt, hogy nem talált 
egész Párisban az egyik lovas alá való almásszürkét. 
Pedig ő ilyet szánt egy főember alá. Aztán kifáradva 
felszálltunk az omnibusz tetejére, de ott is csak azt 
hajtogatta, hogy almásszürke lóra volna szüksége. 
Már mindenkit megkért, hogy néznének utána és ke
ressenek neki egyet. Hirtelen az út szélén egy két- 
lovas fogatot lát meg két almásszürke lóval. Felugrik, 
felordít, hadonáz és megállíttatja az omnibuszt. Min
denki iszonyodva tért ki előle. Rohantam utána, 
ö futásnak eredt, ordított, hogy állítsák meg a foga
tot, melyben a benne ülő hölgy rettegve várta, hogy
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mi lesz most? Jön az öreg úr, bizonyára rátör, fojto
gatni fogja ... Istenem!

Munkácsy megáll, bemutatkozik, elmondja, mit 
akar, de a hölgy kételkedik, erre belül a kocsiba a 
hölgy mellé, én a bakra, visszahajtat a műterembe és 
csak ott, a kép előtt érti meg végre a rettentő pilla
natokat átélt hölgy, hogy mit is akar a festő tőle? Ki 
akarja bérelni az egyik lovat modellnek.

Ilyen ember volt Munkácsy ...
Halminak kialudt a szivar a szájában, ötven év 

óta talán másodszor esik ez meg vele. De hát az emlé
kek ott rajzanak körülötte és a szíve hevesen dobog.

Mára elég volt.
Isten önnel, Halmi úr! Az ön életének ez a Mun- 

kácsy-év ragyogó színpompa, nekünk egy sajgó seb.

(1936)

II.

Az Emst-múzeum egyik utolsó aukcióján egy is
meretlen Munkácsy-festmény volt látható, mely ket
tős szempontból jelentős alkotása a mesternek.

Először is: igazi remekmű. Még azok is, akik 
tagadják Munkácsy képzeletének nagyvonalúságát, 
epikai erejének monumentális hatalmát, — ezt ren
desen olyanok teszik, akik hatalmas alkotásait erede
tiben sohasem látták s csak műnyomatok alapján ítél
keznek, — de még azok is készséggel el fogják ös- 
merni, hogy ez az újonnan felbukkant arckép a mester 
legkiválóbb ember-ábrázolatai közé tartozik.

Egy hat-nyolcéves fiúcskát ábrázol, amint iskola
táskával a kezében, szürkegalléros köpenyben, kesztyű
sen, hátravetett boleró-kalappal a fején, éppen indu
lóban van az iskolába, egy percre megáll, a balkezét 
az asztalon nyugtatva és szúrós szemmel néz maga elé, 
kelletlenül válaszolgatva. Ez a kisfiú, ha közelről 
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megnézzük, rendkívüli módon hasonlít a festőre, ma
gára Munkácsyra. Az összevont szemöldök alól ki
parázsló szempár, a tompa orr, a száj vonala, a szé
les arc, szakasztott Munkácsy.

Az arckép Munkácsy barátnőjének, Chaplinné- 
nek fiát ábrázolja, akiről köztudomású volt, hogy 
Munkácsy úgy csüggött rajta, mint a szemeiényén. 
Munkácsy művészetében egyáltalán nagy szerepet jut
tatott a gyereknek. Számos képet festett róla. A nya- 
lánk, a torkoskodó, játszó, ámuló, szomorú, elhagya
tott, vidám, bohó gyerek, mind-mind felvonul Munká
csy élete művében, a szegény ember gyereke éppen 
úgy, mint a gazdag földesúré, az ásító kis inas és az 
állatot kedvelő gyerek, Munkácsy egyáltalán nagy 
gyermekmegfigyelő.

A felesége megajándékozta ugyan egyszer egy 
leánykával, de az csak néhány órát élt. A gyermek 
utáni sóvárgása nem szűnt meg. Minden érzése, apai 
szívének minden indulata aztán Chaplinné kisfia felé 
fordult, ezt a kicsikét imádta, leste a szavát, a moso
lyát, a durcáskodásait és ámuló szemmel látta, meny
nyire az ő tekintete, az ő ösztönös érzései, kitörő in
dulatossága tör fel a gyerekből.

Munkácsy megfestette aztán a kicsikét, ezt a mű
vét Chaplinné vidéki villájában sokáig rejtegette, 
csak most, az asszony halála után került felszínre. 
A legjava Munkácsy. A kisfiú szakasztott úgy néz 
maga elé, mint maga a mester a Műterem című képén. 
Bizalmatlanul1. A művész ott a maga alkotásával 
szemben bizalmatlan, a kicsikét a faggatás bántja.

De Munkácsyt éppen ez a furcsa kis lázadó, a 
maga gyermekkori lelki ábrázata érdekelte legfőképp. 
Olyan a kicsike, mint ő, ki gyermekkorában maga is 
durcás kis legény volt és mikor egyszer csínyt köve
tett el az apai házban, nekiment az erdőnek, hogy hát 
felcsap betyárnak. Ot ne bántsák, meglesz ő a maga
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kenyerén is. A kicsike izgatott leikével elmúlt ön
magára emlékeztette tehát, akit álomképek izgattak 
és maga akarta felépíteni a maga világát. A kicsike 
már ekkor, elemista korában, éppen ilyen önfejű gye
rek volt. Később sem hallgatott senkire és fejébe vette, 
hogy katona lesz. Be kellett adni a saint-cyri kadét
iskolába, ahol egy akadályversenyen leesett a lóról és 
sörnyet helt.

Mily borzalmas csapás sújtott le ekkor Munká- 
csyra. Ez volt talán a végső kegyelemdöfés, mely tra
gikus betegsége kirobbanását elősegítette. Ájultan 
esettössze, mikor az az ördöngős masina, a telefon 
megszólelt és Chaplinné szobalánya jelentette neki a 
gyászhírt. Ez a sebe soha többé be nem gyógyult. Az 
anya eldugta a képet és haláláig sírdogált előtte. 
Titokban, keservesen.

A kép festői jelentősége nagy. Látszik, hogy mély 
líra melegíti át a hideg szürkéit is. Széles ecsetvoná
sok zárják be a széles formákat. A belső kép tökéle
tes alakba öltözött. Ha a mű értéke attól függ, milyen 
mélyen érezte át a művész elképzeléseit, akkor ez az 
arckép a mester legjava alkotásai közé tartozik. Mély, 
emberi és őszinte.

(1936)



JÓKAI ÉS MÁNYOKI

A nagy mesemondó képzeletét a múlt örökké 
foglalkoztatta. Arany János teóriája az epikai hitel
ről nála épségben megáll, mert Jókai képzeletét a 
történet, a múlt adatai gyakorta megindították — 
szállani a magasba, még pedig romantikus játszi- 
sággal, szabadon. Nem úgy, mint az Aranyét, ki az 
adatokat téglakőnek nézte s ezek nélkül, mint maga 
írja egyik levelében, nem volt képes alakítani. A 
dolog lényegében mindegy, a költő kiindulhat törté
neti adatból, a lényeg az, hogy tud-e belőle hús és 
vérből való alakot teremteni ? Az igazi költőnek, akár 
megfigyelésből származik az élménye, akár egy 
„sárga levélen“ találja megírva, a képzeletében fel
bukkant, átformált, kikalapált alak a fontos. Csá
szár Elemér egy szép tanulmányában kimutatja, 
hogy Arany az egyes adatokat hogy tudta elmélyíteni 
hősei lelki életének jellemzésére. (Arany képzelete 
1927.) Ebben rejlik eredetisége, noha az átalakítás 
ellenére megmarad a valóság terén és nem kalandozik 
el képzeleti világba. Ezzel szemben Jókai képzelete 
máskép bánik az egyes tégladarabokkal. Felépít 
vélük egy új, igen gyakran valótlan világot, de — ez 
Jókai nagyszerű mesemondó ereje — minden valót
lansága mellett ez a világ önmagában zárt és így 
valószerű világ.
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Mányoki élete csak a legújabb kutatások vilá
gításában áll előttünk mind plasztikusabban, de azért 
Jókai egyik regényében, az „Egetvívó asszonyszív“- 
ben már felhasználta és alakot formált ki belőle. 
A téglák és az újabb eredmények szembesítése után 
nagyon érdekes bepillantást kapunk Jókai meseala
kító képzeletébe.

Jókai a debreceni levéltár adatait tanulmá
nyozva, kezébe került a Baranyi-pör, amelyben a fia
tal Baranyi törvényes jogait keresi apja második 
feleségétől származott gyermekein. E pörben szerepet 
játszik Mányoki egy arcképe, melyet az idősebb Ba- 
ranyiról festett, s amely kép a megszólalásig hason
lít a fiatal Baranyira, úgyhogy a pörben szereplő 
szakértő Vajtt piktor megállapítja, hogy a hasonló
ság tökéletes, hogy pedig a kép az idősebb Baranyit 
hűen, ábrázolja, kezesség a festő neve, aki nem más, 
mint a szász földön lakó udvari festő Mányoki.

Az ellenfél ezzel szemben azt állította, hogy a 
hasonlóság véletlenség, a képet Mányoki nem fes
tette, hisz az sohasem járt Magyarországon. Erre 
jelentkezett egy tanú. Varjas professzor, aki 1740-ben 
Tahi tótfalun járt. Mányoki nővérénél, tőle tudja, 
hogy bátyja járt Magyarországon, sokáig volt a ven
dége, látott is nála néhány képet, főleg egy bánatos 
Mária Magdolnát, amiért a szomszédos Bogdányiak 
aranykoronákat akartak adni, de Mányoki nővére 
semmi pénzért nem akart megválni a képtől.

így tehát abban, hogy a fiatal Baranyi meg
nyerte a pert, egyéb bizonyító adat mellett, Mányoki 
képe is döntő fontosságot nyert. Kiderül az aktából, 
hogy Mányoki képe ezidőtájt, mikor a per folyt, 1772 
táján még Debrecenben volt, s hogy festett Mányoki 
egy női arcképet is. Baranyi szeptemvir nejét, aki
nek arcképét az 1756-ban meghalt öreg Baranyi ha
láláig a magáé mellett tartotta, míg aztán a képeket
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Baranyi György, a szeptemvir főörököse, Váradra 
költözése után elszállította Debrecenből, azóta nyo
muk veszett.

Baranyi Miklós 1726-ban lett szeptemvir s állá
sánál fogva gyakran kellett Pestre utaznia. így ke
rült akár a Rádayak, akár a Podmaniczkyek révén 
Mányokival ismeretségbe, aki ezidőben egész 1730-ig 
idehaza tartózkodott és a szomszéd földbirtokosok 
körében több festményt készített. De persze nem 
annyit, hogy mesterségéből megélhessen és vissza 
is ment Szászországba.

Mányoki tehát ezidőben festhette a két képet, 
így tehát a nő csak Baranyi második nejét ábrázol
hatja, Sándor Zsuzsannát, mert hiszen gyűlölt első 
feleségét, akitől már 1707-ben elfordult és azóta hal
lani sem akart róla, csak nem akasztotta volna a 
magáé mellé szobájába.

Ezek azok a téglák, melyeket Jókai a pör iratai
ból megszerzett s ime, a regényben mi lett belőlük?

Először is pontosan leírja a sohasem látott két 
képet, azután az egész cselekvényt átteszi Baranyi 
fiatal korába, a Rákóczi-szabadságharc idejére és a 
képeket 1707 előtt festeti meg. Pedig ezidétt Mányoki 
még külső országban tartózkodott, csak 1707 után 
hozza Rákóczi udvarába felesége, ki a berlini udvar
nál talált rá. Hogy pedig Mányoki patikárius se
gédként tartózkodik Debrecenben, hogy kikezd Ba
ranyi feleségével, meggyanúsítják véle és az asszony 
ennek köszönheti boldogtalan életét, — ez mind Jókai 
kitalált meseszővése, — ahhoz téglát a pörből nem 
kapott semmit. A piktor, aki egy súlyos kimenetelű 
párbaj miatt bujdosik és patikussegéd lesz, mellesleg 
fest, udvarol, hódít, — szóval legendás hős, egészen 
Jókai képzeletének alkotási módja szerint alakul, de 
Jókai a történeti hűség leplét szereti rádobni a lehe
tetlenre és alul teletűzdeli könyvét jegyzetekkel,
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melyek látszólag mellette bizonyítanak, pedig való- 
jában semmit sem mondanak. Betetőzi azonban Jókai 
naív világszemléletét, mikor hátul „Igazoló adatokat“ 
közöl és köztük az immár 84 éves ifjabb Baranyi 
Miklós adománylevelét, melyben a per egész folyamát 
előadja. És ez az előadás élő cáfolata Jókai egész 
regényfelépítésének!

Mit törődik azzal Jókai?
Az a fő, hogy érdekes legyen a meséje, hogy 

furcsa figurákat, legendás hősöket vigyen a közön
sége elé, akár megfelelnek azok az epikai hitelnek, 
akár nem. Arany lelkiismeretfurdalást érezne, ha a 
meséjét lélektani képtelenségekkel felépített szer
kezetbe öntené. Jókai nagyokat nevetett a várat
lan fordulatok váltakozásán, akár megfelelnek azok 
a lélektani igazságnak vagy a történeti hűségnek, 
akár nem. Mulattatni, elkábítani, meglepni akart, 
mint mestere. Hugo vagy Dumas vagy Scott, vagy 
általán az ellentétek közt hánykódó romantikusok, 
akiknek a valóság csak anyag, hogy abból új vilá
gokat építhesenek fel.

Mégis világszerte ünnepelték a romantika cente
náriumát. Jogtalanul, mert a romantika több száz 
éves. Már az egyiptomiak irodalmában felleljük; a 
romantika a világnézet egyik fajtája, mely álom
világokba menekül, eszmékhez formálja alakjait, 
minden helyi szín látszatának megőrzése mellett is 
csalóka álmokat játszik, s nem törődik az igazsággal, 
csak a meseigazsággal, tégladarabokból tündérpalo
tákat épít, nem törődve azzal, hogy a palota gyenge 
lábon áll és az első szél, a históriai vizsgálat szele 
menten elfújja. Elfújja, mint históriát, de él és 
ragyog az tovább, mint mese ...

Hogy Mányoki, a históriai alak, nem volt holmi 
kalandor, szoknyakergető és párbaj hős, ellenkezőleg, 
puritán kálvinista lélek, — mit törődött azzal Jókai?

Az a pár tégladarab, melyet felszedegetett a
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Baranyi-per sok száz árkus papírjából, képzeletében 
úgy összefonódott Mányoki neve alatt Jókai-hőssé, 
hogy az a fránya patyikuslegény, aki címereket és 
arcképeket is tud festeni, s akiről csak később derül 
ki, hogy a Lengyelországot járt szász udvari festő
vel azonos, az ő lelkében regényhőssé vált, aki sor
sokat kormányoz, családi perpatvarokat és ádáz 
bosszúkat idéz elő, hogy aztán éppen a művészetével 
oldja meg a csomót.

Ez Jókai képzeletének, hogy úgy mondjam, esze- 
járása. Egy csöpp hull a pohár vízbe és hullám
gyűrűk keletkeznek utána.

(1934)

lízír: Kh írások íhüvísbísJh-Sí



EMLEKEZES THAN MÓRRA

Száznál is több esztendeje annak, hogy Thán Mór 
született. Egy hosszú élet szorgalmas munkája állott 
mögötte, mikor távol hazájától, szárnyaszegetten, 
Triesztben elköltözött az élők sorából. Húszéves volt, 
mikor a szabadságharc kitört és ő beállott honvédnek, 
hogy karddal kezében szolgálja hazáját. Szolgálni 
hazáját karddal, majd utóbb ecsettel kezében — ez 
volt élete célja. A magyar múlt, a magyar mitológia, 
a magyar népélet ihlették.

A művészeti zseni alkotása felerészben szorgalom 
s Thán ebben kitűnt. Kevés olyan szorgalmas művé
szünk volt, kevesen hagytak hátra oly sok művet, 
s kevesek művészetében található meg az a szigorú 
következetesség, mint Thánéban. Barabás Miklós fe
dezte fel, nála kezdett tanulni, ami annyit jelentett, 
hogy a bécsi biedermeier-festészet hagyományiban ne
velkedett. Szigorú rajzkultúrában volt itt része, az 
aprólékos részletezés, a természet kicsinyes megfigye
lése, az apró formákból felépített egység volt ez iskola 
ideálja. A szabadságharc elragadta az ifjút mestere 
oldala mellől, de a táborban is művészi hajlamait kö
vette. Görgey egy éjjeli szemleútja alkalmával rá
akadt, amint az őrtűz mellett vázlatokat készített. 
Keményen rászólt, hogy miért nem alszik ilyenkor?
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De amikor meglátta rajzfüzetét, szigora csodálkozásra 
változott.

— Az ilyen embereket nem szabad kitenni az el
lenséges golyónak, —» mondta, — magára nagyobb 
feladat vár.

S maga mellé vette tábori festőnek. Világosig 
ott maradt a fővezér környezetében.

Azután Bécsbe ment Rahlhoz. Ez szakítást jelen
tett a Barabás képviselte iránnyal. Rahl haláláig, 
1865-ig, Bécsben maradt s ez idő alatt Rahl kedvence 
volt. Egy új világ tárult fel előtte, mely a neorene- 
szánsz szellemétől volt áthatva. Idehaza — noha tár
gyait a népi életből merítette — igen szigorú kritika 
fogadta. Ennek az okát abban találjuk, hogy idehaza 
még mindig a 48 előtti bécsi művészet divatja ural
kodott s míg az irodalomban, a szabadságharc után, 
Petőfi utánzói körében, de Arany Jánosnál is a roman- 
ticizmust a népnemzeti irány váltotta fel s előtérbe 
nyomult a reálistább felfogás, Jókai, Kemény, Eötvös 
epikája, de ez mind ellentétes volt Thán mesterének, 
Rahlnak reneszáncizmusával.

Mert Thán teljesen Rahl iskolájának szellemében 
alkotott. Már első műveiben, melyek genre-képek vol
tak, a Csikósok, a Furulyaszó, az Ujoncozás-ban stb. 
szakított a régi bécsi iskolával, melynek Waldmüller 
kicsinyes és szigorú rajzlátása, Amerling kecses bie
dermeier-festészete, Dannhausernek holland minták 
után felépített zsánerei voltak a mintái. Ebből mi
hamar akadémia fejlődött, sablonná fajult, szabály
rendszer, mely ellen — nagy meglepetésre — éppen 
Waldmüller lépett fel először. Röpiratokban az akadé
mia felújítását követelte, a természethez való szorgo- 
sabb ragaszkoást, a régi mesterektől való elfordulást, 
ami persze nagy ellenzést váltott ki. Mikor 1850 tá
ján Rahl hosszabb külföldi tartózkodás után Bécsbe 
került, mint az akadémia tanára, Waldmüller újító
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fellépése után mindenek meglepetéséreRahl is hadat 
üzent a régi slendriánnak. Csakhogy egészen más ala
pon, mint Waldmüller. Rahl nem a természethez, ha
nem a reneszánsz nagy mestereihez csatlakozott. 
Hosszú ideig Raffael, Michelangelo, Tizian hazájában 
él, még Párisban is az olasz szellemben dolgozó mes
terek voltak az ideáljai, Belgiumban pedig az ott di
vatos történeti festészet mestereitől tanult. A múlt 
herosainak tetteit a reneszánsz mesterek formafelfo
gásával kifejezni, ez volt Rahl ideálja. Ehhez nem 
használhatta Waldmüller és egyáltalán a bécsi iskola 
formalátását, festési módját, az úgynevezett príma
festést, hanem a reneszánsz mestereitől tanulva, a 
szürke aláfestés híve lett; ebbe ment bele a lazúros 
mélytüzű fedőszínekkel s ezt a módszert tanította is
kolájában Thánnak, Lotznak is.

A tárgy ösmeretén felépült kompozíciós vázlat a 
fódolog, ha azzal tisztában vagyunk, hozzákezdhetünk 
a nagyban való festéshez, — tanította. Nem mint 
Waldmüllernél, nála nem a szigorú kontúr a lényeg, 
Rahl színekkel kezdte és színekkel végezte, ahogy egy
kor a reneszánsz mesterek. A vásznon szürkében fel 
kellett vázolni az egész képet, lehetőleg helyes propor- 
ciókban, a kellő tónusokban, miközben, munkaközben, 
folytonos javítások között állt elő néha a helyes kon
túr, míg a régebbi iskola szerint az előre felrajzolt s 
minden részletében kidolgozott kontúr megőrzése volt 
a fontos. Rahlnál a modellírozás, nem pedig a kolo- 
rírozás a lényeg, — ő tehát a mélytüzű színekben tar
tott vázlatokra fektette a fősúlyt, ha a vázlat kész, 
színben, vonalvezetésben, tónus-egységben a kivitel 
puszta mechanikus eljárás, amelyet nagyrészt tanít
ványaira bízott.

A vonalvezetést és a színharmóniát a reneszánsz 
mestereitől tanulta és tanította, a tárgyat, lett légyen 
az mitológiai, történeti vagy népéleti, ezekbe a készen
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álló formákba illesztette, így alakult ki a Rahl-iskola, 
mely tökéletes ellentéte volt a régi bécsi iskolának, a 
világos és síma festésnek, mert széles formákat, erő
teljes és mély színeket követelt, s inkább lemondott 
a fényről, semmint az erőről. Nála ez nemcsak a színre 
vonatkozott, de a formára is, főleg, ha a kép tárgya 
mitológiai vagy történeti, ilyenkor a felfokozott ará
nyok, a heroikus gesztusok, a pathetikus előadás volt 
az iskola ideálja. Már Lotz és Thán korai műveinél, 
melyek pedig a népéletből vették tárgyukat, ezt a 
heroizáló szellemet látjuk, főleg Thánnál, ki Rahl ked
vence volt, mert komponáló ereje játszi könnyedség
gel nyilatkozott meg. Egy Rahl-tanítvány, George 
Mayer, írja róla emlékezéseiben, hogy a Rahl- isko
lában ezt a képességet megcsodálták, mert vázlatot 
odavetni előbb tudott, mint egy fejet vagy kezet ter
mészet után hűen visszaadni, amit Rahl észrevett és 
azt követelte tőle, hogy egy esztendeig kizárólag fejet 
és aktot rajzoljon és fessen, amit Thán később hálá
san emlegetett és egész életén át hű maradt Rahl taní
tásához, akinek iskolájában festette Nyári Lőrinc 
megmentését, igen sok zsáner és oltárképet, töb
bek között szülőhelye, Obecse számára Szent Márton 
mennybemenetelét is.

Rahl halála után előbb Párisba, majd Olaszor
szágba utazott. Ott is Rahl szemével látta a világot- 
Delaroche-tól és a belgáktól tanult s csak 1860-ban 
tért haza s ettől kezdve Lotz társaságában elfordult 
a népies zsanértól, egymás után festette a Vigadó, az 
Opera, a Nemzeti Múzeum, a Ferencvárosi templom, 
a Keleti pályaudvar, a Várbazár freskóit, mellékesen 
pedig oltárképeket, arcképeket, mitológiai tárgyú fest
ményeket és igen-igen sok történeti tárgyú képet. 
Élete a munka volt. A magyar történet hőskorából, a 
magyar mitológiából, amint azt az időt Ipolyi inkább 
elképzelte, semmint visszaállította, százszámra menő
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vázlatot csinált, azokból aránylag igen keveset tudott
— megrendelések hiányában — megvalósítani, s amit 
megvalósított, az sem találkozott azzal az elismerés
sel, melyet óhajtott és remélt.

Ennek több oka volt. Művészete a Rahl-iskola 
szabályain alapult, ez pedig a reneszánsz mesterek 
alkotásain épült fel, a korabeli kritika t is vakon 
ragaszkodott a szabályokhoz, csakhogy az egyik Ra
faelben, a mások Michelangeloban, egy harmadik Cor- 
reggioban stb. találta fel ideálját és ennek szemszö
géből ítélkezett. Morvamezei ütközet című képéről az 
egyik kritikus azt írta, hogy nincs központja, a cso
portok lazák, nem találta benne a bölcs alárendelést 
és a finom kombinációt, máskor DéZ?&«ő-jának tündé
reit nem találta elég légiesnek, ami azt bizonyítja, 
hogy egyszer Rafaelhez, máskor Correggiohoz mérték,
— de sohasem keresték nála Thánt.. Mikor dicsérték, 
mint a vigadóbeli Attila lakomájánál, ott is a vonal
vezetés ritmusát és a tömegelosztás szerencsés tapin
tatát, tehát az idegen mintákhoz ragaszkodást emel
ték ki, már pedig az idő tovahaladt, s íme Szana 
Tamás már Kun László találkozását Habsburg Rudolf
fal jóval többre tartja, mert szakít a régi mintákkal, 
szabadabban komponál s közeledik az egészséges rea
lizmushoz. íme, hogy megváltozott az ízlés! Thán 
ennek súlyát érezte. Lotz kiszabadította magát a Rahl- 
hagyományokból és képzelete mind szabadabban csa
pongóit, színei felderültek, de Thán megmaradt a 
maga palettája mellett és így lassan-lassan háttérbe 
szorult.

Pedig — s most jön a meglepetés — egyszer csak 
megtaláltam és az Ernst Múzeumban kiállítottam egy 
sor vázlatát, kivitelig soha el nem jutott, csak ön
magának készített és műterme rejtekében lappangó 
vázlatokat és ezekkel Thán egyszerre nagyon megnőtt. 
Kiderült, hogy igaz ugyan, hogy Rahl tanítását hűen 
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megőrizte, de tovább is tudta fejleszteni, színben ra
gyogóbb, könnyedebb, szabadabb, bátrabb, formában 
mozgalmasabb, temperamentumosabb volt, ami ezek
ből a vázlatokból szinte kilángolt. Itt ösmertük meg 
a sokáig mellőzött Thánt. Ezekből a vázlatokból egy 
sor a Szépművészeti Múzeumba került, — micsoda 
öröm látni rajtuk a felszabadulást, az önálló látáshoz 
jutást, a képzelet naiv megnyilatkozásait, a színek 
tiszta összecsengését, a festői előadás gazdagságát, a 
ritmus játszi hulllámzását, egy jóval gazdagabb mű
vészi egyéniséget, mint aminőt a régebbi freskók mu
tatnak. De sajnos, ezek csak tervek, ezek csak titkos 
álmok maradtak, melyeket az öreg mester, ha végig
nézte őket, csak összeszorult szívvel szemlélhetett, 
mert ki nem fejtett, magvaszakadt érzések emlékei 
maradtak csupán.

A magyar művészetnek nem Thán az egyetlen 
ilyen magára nem talált, félbemaradt zsenije. A mi 
művészetünk története tele van tragédiával. Ki künn
rekedt, ki idehaza nem találta honját a hazában. 
S ma? Ki tudja, mi történik ma? Vajha Thán példája 
felrázná a magyar lelkiismeretet, hogy ne történjék 
meg, ami Thánnal, hogy sutba kellett dobnia, sarokba 
kellett hánynia annyi titkos remekét, annyi megálmo
dott vízióját, annyi tűzben égő színcsudát.

(1928)



IZSÓ MIKLÓS

I.

Ma már hatvan és egynéhány éve, hogy negy
vennégyéves korában, egy pesti bérház szegényes 
szobájában nehéz halálküzdelem után meghalt Izsó 
Miklós és harmadnap eltemetik némán, csendben, 
teljes közöny mellett. Temetésén sem a minisztérium, 
sem az Akadémia, sem a művésztársaságok, még a 
mintaraj ziskola növendékei sem vettek részt. Az or
szág nem tudta, mit vesztett el Izsóban. A Rózsa 
utcában már épült a műterme, hogy befejezhesse 
Petőfi szobrát, de meghalt, mielőtt művével elkészült 
volna, s csak halála után, hátrahagyott műveinek 
kiállításán, főleg akkor, mikor Huszár Adolf, be
fejezve a Petőfi-szobrot, bronzba öntött művét le
leplezték, szólalt meg az ország lelkiismerete, s tizen
öt évvel később már síremléket is állítottak sírjára.

Izsó Miklós negyvennégy évet élt, de micsoda 
nyomorban, mennyi küzdelem között, mily nélkülö
zésekkel dacolva, hogy célját érje, hogy művésszé 
képezhesse magát. Szegényes sorban születve, a sza
badságharcot végigküzdi, bujdosik, menekül, álnév 
alatt lappang, lesz Ferenczy István inasa Rimaszom
baton. hogy megtanulja mesterségét. Az elkeseredett 
ősz mester, szülővárosa magányába temetkezik, alig 
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dolgozik. Izsó Jalovitz kőfaragómesterhez szegődik, 
hogy a kőfaragás mesterségében gyakorolja magát, ds 
mihamar elárulják, a börtön elől Bécsbe szökik, 
tanulni akar, de nincs pénze, s így itt is kőfaragó
legénynek áll be, itt akadnak rá a Bécsben tanuló 
magyar technikusok, eleinte gyámolítják, a müncheni 
akadémiára küldik, hogy művésszé képezze magát. 
Mily nyomor, mily szegénység vár ott reá. A havi 
pénz egy darabig csak megjön, aztán elakad, báró 
Eötvös segíteni próbálja, Pestre hívja, hogy részt 
kaphasson az akadémia díszítésénél, de a terv 
dugába dől, ezalatt itt Pesten elkezdi mintázni 
a Búsuló juhász-t, visszamegy Münchenbe, hol 
befejezi, abból a csekély összegből tengődve, 
melyet Eötvös kunyerál össze a számára, s mikor 
újra hazajön, itthon is csak nyomorog, egyre- 
m'ásra csinálva írók és művészek arcképeit, a 
gipszöntvények eladásából tartva fenn magát, közben 
Bécsben újra kőfaragólegény, míg végre megbízás
hoz jut, megcsinálva a debreceni Csokonai-szőbrot. 
Elbukik a Széchenyi-szoborpályázaton, meglopják a 
miskolci Pálocsy-síremlékpályázatnál, csupa kudarc, 
s Izsó elkeseredésében ivásra adja magát, s talán 
elzüllik, ha báró Eötvös nem juttatja tanári álláshoz, 
nem bízza meg Zrínyi, a költő, Zrínyi Ilona, II. 
Rákóczi Ferenc s más arcképszobrok mintázásával s 
végül meg nem találja azt a nőt, ki megértő felesége 
lesz s akinek oldala mellett végre a Petőfi-szobor- 
pályázaton sikerhez jut. Egy pohár kadarka mellett 
szívesen beszélte ifjúkori élményeit. Ezeket öccse, 
József papírra vetette. Ezekből mondunk el egyet- 
kettőt.

Az első történet a szabadságharc idejéből való, 
egy katonai bravúrjáról szól. A 17. zászlóalj Eszter- 
gom-Nána körül feküdt, azzal megbízva, hogy fi
gyelje a környéket. Fazekas százados szerette volna 
megtudni, hogy mi van a Duna túlsó oldalán; írt is
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egy levelet egy özvegyasszonynak, ki Szentgyörgy 
nevű faluban lakozott.

— Ki vállalkozik a levél kézbesítésére? — kér
dezte a százados. Izsó lépett elő. Mikor hajnalban 
csónakba ült, már a folyam közepén látta, hogy 
nyüzsög az ellenség a túlsó parton. Visszaevezett és 
beállított egy malomba, ahol felöltözött molnár
legénynek, vett két zsák lisztet és nekiindult a Du
nának. Szerencsésen átjutott, el Szentgyörgyre, s 
beállított az özvegy urinő portájára.

— Elhoztuk, nemzetes asszony, a két zsákot, 
s egyet vágott a szemével. Az uriasszony meg
értette.

— Na, csakhogy elhozták, hol az ördögbe késtek 
olyan sokáig, — no de gyorsan, rakják le a kamrá
ban. Ott azután Izsó átadta a százados levelét. Az 
asszony menten átadta az elkészített választ, Izsó 
az udvaron tanyázó ellenséges katonák sorfala között, 
indult haza. Csakhogy ezalatt a régi pozíciójukat el
hagyta a zászlóalja és neki óraszámra kellett eveznie, 
míg ellenségmentes helyre talált. Végül meglátott 
egy kondást, kiszállott és jó pénzért megosztozkodott 
a ruháján és kezdte vele együtt hajtani a nyájat, 
miglen abba a faluba nem ért, hol a zászlóalj tanyá
zott. A százados a hozott értékes hírekért nagyon 
megdicsérte és menten — káplárnak tévé meg ...

Nagyon büszke volt erre Izsó egész életén át. 
Annál kevésbbé a debreceni Csokonai-szobor 

elkészítésének históriájára. Nagyon zsugoriak voltak 
a debreceniek és nem nagyon bíztak Izsóban. Alapo
san rá is fizetett a munkájára. Debrecenben ugyanis 
nem talált alkalmatos helyet műteremnek, sem 
agyagot, mellyel mintázhasson. Péterfián aztán bé
relt egy földszintes házat, leverette a padlást és el
indult agyagot keresni. De az bizony nem volt kap
ható. Borsodmegyéből kellett hozatnia, ami megint 
teméntelen váratlan kiadást jelentett, 
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Volt már tehát műterem és agyagnak való föld, 
de azt preparálni kellett a mintázáshoz. Fogadott 
négy parasztlegényt, meg két cigányt és húzatta 
velük a talp alá valót egész nap, a négy legény pedig 
mezítláb táncolt és dalolt az agyagban. Odaserevlett 
az egész falu és bámulták a bolond szobrászt.

Mikoron aztán elkészült a szobor, a leleplezésre 
mindenkit meghívtak, csak a szobrászról feledkeztek 
meg. Mikor eszükbe jutott, a levélhez elfeledtek úti
költséget mellékelni. Izsónak pedig akkor már egy fia 
garasa se volt, nem is volt ott a leleplezésnél. Később 
eszébe jutott, hogy az agyagot felhasználja. Irt is 
érte, de azt a választ kapta, hogy annak már hült 
helye van. Egy pipára valót se lehetett megtalálni, 
elhordták azt a debreceni fazekasok. Panaszkodó 
leveleit pedig még válaszra se méltatták.

Szomorú idők voltak azok nagyon... Ellen
ben vidám esete volt az. mikor móresre taní
totta a rend őrét. A hatvanas évek elején történt. 
Izsónak a Rókussal szemben, egy földszintes ház 
pincéjében volt a műterme. De munkája semmi. 
Unalmában aztán elhatározta, hogy aktot mintáz. 
Persze modellpénzre se tellett, így tükör elé állott és 
önmagát kezdte el mintázni. A pincebejárót egy 
függöny takarta el és egyszer a házmesternénak 
dolga akadt a pincében és benézett a függöny mögé. 
Hát uram bocsá‘, mit látott? A szobrász anyaszült 
meztelenül ott áll a tükör előtt, hol magát nézi, hol 
az állványhoz fut. Ijedtében szalad a szegletre és 
jelenti a rendőrnek, hogy megbolondult a szobrász.

Jön a rendőr, de zárt ajtót talál. A dörömbö- 
zésre Izsó csak nagysokára nyit ajtót, minekutána 
magára kapta a ruháit. A rendőr aztán nyakon csípi 
és rászól: Előre, viszlek a bolondházba, szegény 
őrült! Izsó azonban nem az a legény volt, akit fel 
lehetett pakolni. Dulakodásra került a dolog, s úgy 
vágta az agyagba a rend őrét, hogy csak úgy nyek- 
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kent. Az elrohant segítségért és hozott magával egy 
fogalmazót is. Az persze megértette a helyzetet, de 
a rendőr nem engedett, neki elégtétel kellett a földre- 
teremtésért. A fogalmazó aztán úgy ítélt, hogy a 
szobrász kövesse meg a rendőrt, amiért helyben
hagyni merészkedett... Izsó erre a virtusra talán 
még büszkébb voít, mint a honvédkorabeli esetére. 
Igen ám, de a húrt nem lehet végtelenségig feszíteni. 
Mikor a Petőfi-szobor pályázaton győz és munkába 
fog, nagy csapás éri, újszülött fia meghal, ami lel
kileg megrendíti, betegeskedni kezd, 1874 telén meg
hűl és mielőtt élete nagy munkáját befejezhette 
volna, elpusztul.

Műtermében egész sora maradt a kivitelre váró 
gondolatoknak, a félbemaradt terveknek, a születésük 
előtt elvetélt álmoknak, a plasztikai kísérleteknek és 
a nagy kérdéseknek, melyeket a hagyatéki kiállításon 
megrendülve néztek. Egyrészüket az Ernst-múzeum 
őrizte, néhányat az állam is megszerzett, s mind azt 
bizonyítja, hogy Izsóban egy hatalmas szobrászzseni 
élt, kibontatlanul, meg nem értve, nem méltányolva, 
bár már síremléke leleplezésénél Keleti Gusztáv is 
azt hirdette, hogy ^hátrahagyott vázlatok és tanulmá
nyok igazolják, hogy a magyar nemzetnek Izsó volt az 
első igazi szobrásza. Nemrég olyan, magát kritikai 
pápának hirdető egyén is akadt, aki kinyilatkoztatta, 
hogy Izsó az egyetlen magyar szobrász, s Fadruszt és 
a többieket egyszerűen agyonhallgatná. Pedig Izsó 
nem monumentálisán gondolkozó mester volt, hanem 
romantikus képzeletű, hatalmas lendületű álomlátó, 
akinek ideális arcképszobrai, melyek nem ideálizáltak, 
de életelevenség és jellemző kifejezésben megdöbbentő 
erejűek, s táncoló parasztjai mozgás ábrázolásukkal, 
az érzés közvetlenségével hatnak. Egy nagy ígéret 
volt, egy korai összeomlás. „Itthon rekedt hát, tengés 
volt élte” — énekelte róla Kiss József.

(1925) 
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VADÁSZ MIKLÓS MŰVÉSZETE

Mégis csak hazajön Vadász Miklós, ha holtan is.
Mikor első kollektív kiállításán, az Ernst- 

múzeumban, 1913 januárjában megismerte a közön
ség, az alig harminc éves ember tökéletes fejlettsé
gében mutatkozott be. Kész művész volt, még pedig 
telivér rajzoló, kinek a ceruza nem jelentett esz
közt, mellyel képességeihez eljuthat, nem jelen
tett átmenetet később kiformálandó festményekhez. 
Vadász Miklósnak a rajzón egyetlen fegyvere volt, 
mellyel érzéseit, látományait, gondolatait teljes egé
szében ki tudta fejezni.

Az iparművészeti iskolában már csodálták 
mesterei azt a biztonságot, mellyel megragadta az 
élet jelenségeit, s a párisi közönség egyetértett ve
lük, a londoni, a newyorki közönséggel egyaránt 
abban, hogy Vadász Miklósnak nem kellett fejlődnie, 
mert ő készen indult el pályáján, s huszonhét éves 
korában a L’Assiette au beurre című igen előkelő 
folyóirat, egy elegáns és szellemes Jugend, aki sokkal 
kényesebb ízléssel válogatta meg anyagát, már egész 
számot engedett át a fiatal magyar rajzolónak, ami 
megszerezte neki a művészi hírnevet. Egyetlen ma
gyar rajzoló sem tudta ezt elérni. Ha a L’Assiette au 
beurre még élne, most Vértes előtt is megnyilnánax
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hasábjai, de akkor Vadász sikere lázba ejtette tár
sait, frigyeit és tisztelőit egyaránt.

Ezzel a glóriával jött haza és Budapesten a tár* 
sasági élet forgatagába került. Mert Vadász Miklós 
imádta a szépet, a ritkát az eleganciát, a negélyest, 
s a finom arcélű, szép szőke fiú mihamar kedvence 
lett a budapesti szépeknek.

Nem volt gazdag ember, de jól szeretett élni. 
S ezért dolgoznia kellett, ámde ő tudta magát admi
nisztrálni és voltak árai. Ilykép mindig ott volt, ahol 
az előkelő élet nyüzsgőtt, nem mert szibaríta volt, 
hanem azért, hogy lásson.

Mint egy örökös működésben lévő szivattyú, 
mint egy kielégítetlen polyp, ráfeküdt az életre és 
szívta, szívta magába annak életet adó vérét. Szün
telen a megfigyelésben, mint egykor a rajz vén bo
londja, Hokusai, — ujságszomjuhozó volt, mint az 
élet jelenségek kaleidoszkopszerű változatait jegyző 
Renouard, — nem szatírával, mint Forain, nem 
gúnnyal, mint Hogarth, nem elkeseredéssel, mint 
Daumier, — Vadász Gavarninak életfilozófiáját örö- 
kötle, fáradhatatlan érzékenységgel leste az élet
jelenségeket, egy Diderot kíváncsiságával bújta az 
élet rejtelmeit, hogy egyre újabb és újabb mozgás 
és kifejezés lehetőségeket rögzíthessen meg. Mint 
egykor Guyst, Ropsot, Zichyt, őt is érdekelte az 
erotikus szenvedély, passzív és aktív, normális és 
abnormális formájában egyaránt, de nem mint 
Bayros, nem volt soha az olcsó erotikus ábrázolások 
szerelmese, ő kereste, mint Degas az addig rejtve 
maradt, kiadatlan mozdulatot, leszállott a lélek titkai 
közé, mint Toulouse-Lautree, hogy felszínre hozzon 
véletlen elemeket.

És e sok hasonlatosság mellett Vadász meg 
tudta őrizni egyéniségét. Bárhol volt, Tunis, Páris, 
Bécs vagy Budapest sajátos világa érdekelte, nem a 
hétköznapi ember, ő az intellektuellek, a bohémek, a 
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szellemi életet élők, a cigányok és kitagadottak vilá
gába menekült, ahol társra talált, olvasva a formák 
mögötti élet hangtalan tragédiáit.

Csak közvetve az élet előtt állva érezte otthon 
magát — nem mint Dóré vagy Zichy, — képzeletből 
merítve, rendesen este, villanyfény mellett dolgozott, 
mikor a sugarak körülsímogatták alakjait, a klub
élet mozgalmassága elibé dobta a titokzatos élet
szeleteket, a kávéház a sok bohémálarcot, a szalon 
a nők hiúságait, a politikai, társadalmi és művészi 
élet a maga mindennapi szenzációit. De az élet árny
oldalai, a titkos szenvedélyek, a frisson delicieux de 
la vie sem maradtak rejtve előtte. Sólyomszemével 
beléjük hatolt. S mindezt a tarka életet, mely a hábo
rúban sok száz új motívummal gazdagodott, a leg
egyszerűbb eszközökkel, de roppant részletező gond
dal tárta elibénk. Mint hadirajzolót a legfelsőbb 
helyen is észrevették és méltányolták, sőt megszeret
ték. Mert tudott adni, mert ember tudott lenni. Mint 
művész is olyan volt, mint amilyen ember. Lassan 
dolgozott. Szerette a részleteket, elmerült a formák 
aprólékos részletezésébe. Egy-egy arcképen heteken 
át elbajlódott, mígnem megtalálta a formákba bújt 
lelket, a hiúságot, az ürességet, az elmélyedést, a 
szenvedélyeket vagy az indulatokat, mindent kike
resett, s a fekete-fehér ellentéteibe belefogta a színek 
egész orchestrális gazdagságát, akkor is, ha vázlat
szerű hatásra tört, akkor is, ha szinte az agyon- 
dolgozottság határáig jutott el.

A háború utáni káosztól egyszerre megborzadt. 
Ez nem az ő világa. Igyekezett elmenekülni olyan 
helyre, amely mentes a sok felkavart piszoktól. 
Ezért ment ki 1919 januárjában Svájcba, — látszó
lagos diplomáciai megbízatással. Vadász és diplo
mácia?! öt jobban érdekelte, hogy elég élesre van-e 
vasalva a nadrágja, mint a politika. Vadász és poli
tika?! öt az élet felülete, a színek és tónusok érde- 
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kelték, de politikai elvek igazán hidegen hagyták. 
Vágyott az akkori svájci élet kavarodását látni, ahol 
rajzónja alá sok érdekes és új figura kínálkozott. 
Ott is maradt mindaddig, míg szabaddá lett az út 
vissza Párisba. Nem igaz, hogy Vadász politizált 
volna valaha. Vadász az élet forgatagát leste, az 
elegáns élet színgazdag káoszába merült, Svájcban, 
Párisban, Londonban, Amsterdamban, legutóbb 
Newyorkban egyaránt. Egy pillanatra sem érdekel
ték őt politikai tanok, hanem az élet szépsége, a 
gazdag változatosság, a férfiak és nők jelleme s nem 
igaz, hogy Károlyiban a politikust becsülte, ellen
kezőleg, neki ő is, a kokott is, az államférfi is, a tudós 
is — egyszerűen forma volt, melynek bonyolult rend
szerében eligazodni akart, hogy lelket bonthasson ki.

Élete utolsó évében volt Párisban a Hotel Char- 
pentier-ban nagysikerű kiállítása, melyről a francia és 
angol lapok dicshimnuszokat írtak, mert megtalálták 
benne az aktualitások művészi f elf okozóját, aki a for
mák gazdagságából mély lelki életet vájt ki s amellett 
mestere volt annak, amit csinált.

Meghívták Newyorkba, hol számos arcképet 
kellett rajzolnia, de az amerikai élet száraz egyfor
masága untatta, sietett vissza Párisba, ahol várta a 
szép élet, a színes élet, a pompás élet, amelyért ez a 
43 éves örök ifjú sóvárgott.

De a hajón meghűlt és a tüdőgyulladásból ki
fejlődött mellhártyagyulladás kiragadta ragyogó 
álmaiból. Szegény Miki, — nem így képzeltük el 
pályája végét!

(1927)



DADA ÉLETE ÉS HALÁLA

Aranyos pókháló vonta be Párist. A tavaszi nap
fény ráborult a kis utcákra, melyek tele voltak kép
kereskedők apró boltjaival. Az egyik ajtaján nagy 
plakát: Picabia kiállítása. Ezt meg kell néznem. A név 
régi emlékeket elevenített fel bennem.

Még az első világháború előtt egy amerikai 
házaspár, Steinék szalonjában ismertem meg. Üj 
eszméktől volt terhes a szalon. A falakon Picasso 
kubista képei, Matisse barlanglakokat utánzó művé
szete, az asztalokon forradalmi röpiratok, a levegőben 
felforgató eszmék s egy fekete pofaszakállas férfi 
hangoskodott, mondván:

— Minden rend felforgatásra érett...
Picabia volt a neve.
Felugrott egy székre és szavalni kezdett:

Lásd
E különös eszme
Kora zöld nélkül
Felforgatás utógondolat nélkül 
Katolikus zsinagógában 
Mögötte kaszárnya
Kellemetlen igazság...
Megértetted vájjon?
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Tapsvihar. Senki se értette meg, de a költészet 
nem az értelemhez szól. Ez volt az alapelv. Itt min
denki más akart lenni, mint a rendes ember. Ez a 
rendetlenség az ő rendjük.

Ügy állottam közöttük, mint aki az őrültek 
házába pottyant be. A legzavarosabb zűrzavar köze
peit mindenik otthon érezte magát. Mi ez? Pedig 
a háború előtt voltunk s künn az utcán színes béke 
nyugalma terpeszkedett. Steinék szalonjában egy új vi
lágot készítettek elő, de elsősorban felforgatni akarták 
a régit! Forradalom... Ez egy mindennapi szó volt. 
Ideál. Erről álmodott mindenik. Elsősorban Lenin úr.

Aztán kitört a háború.
Mint a patkányok, szaladtak széjjel a forradal

márok és Svájcban találkoztak. Pacifisták, katona
szökevények, most mindenik a háború végét leste. 
Teltek az évek, a háború folyt, s ők ott Svájcban 
újra egymásra találtak.

A forradalomban reménykedtek újra. Ezt az 
írás mesterségével, a művészet eszközeivel, kom
munista gondolatokkal igyekeztek elősegíteni. Egy
szer csak megjelent egy kis füzet. Dada volt a címe. 
Mi ez? Mit jelent?

Egy román katonaszökevény, Tristan Tzara, ki 
filozófiát tanult Párisban és verseket írt titokban, 
összeállt egypár hasonszőrű emberrel Zürichben és 
egy kabarét alapított, ahol verseket énekeltek a há
ború ellen, képeket állítottak ki, melyek az örök 
békét szimbolizálták és ők adták ki a lapocskát. Dada 
a neve. A zürichi Café Terrasse-ban találták ki e 
nevet, a kis Larousse-ban bukkantak rá, mindenki 
el volt tőle bűvölve. Hogyne?

Dada. Egy értelmetlen szó, de azért szimbolikus 
jelentőségű. Jelenti azt, ami nem jelent semmit. 
Dada: amit a szemérem tiltott, azt gyakorolni kell; 
dada: a szociális rend felborulása; dada: minden 
tárgy, minden érzés, minden értelmetlenség, a pár-
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huzamos vonalak, csupa harc; dada: felrúgni a 
múltra való emlékezést, az archeológiát, a prófétá
kat, végezni a jövővel; dada: a spontán megnyilat
kozás és isteni kijelentés.

Ez a dada.
Értik? Baj. Dadát nem lehet, nem szabad ér

teni. Aki érti, nem híve. Aki követi, nem társa. Aki 
megtagadja, nem rendes ember. Aki dadaista, nem 
lehet dadaista.

Picabia volt a festő közöttük. A kubizmust meg
tagadta, mert az rendes piktura, az ő szemében pedig 
a rend — bűn. Mit festett tehát? Mindent, semmit. 
Egy fehér lapra ráfröccsentett egy fekete foltot. 
Hol? A szélén? A közepén? Nem, sehol. Ez dada.

Hát még a költők?
Végre eljött a béke. Uccu neki Párisnak. Ott 

a Stein-kör örömrepesve fogadta őket. Cocteau, 
Carco, Reverdy, Soupault, Breton, főleg a mester: 
Apollinaire, egy lengyel eredetű forradalmár, aki 
Picasso és Utrillo művészetének harsonása volt, ál
lott a Dada élére.

Most már előadásokat rendeztek, énekeltek, 
szavaltak, prédikáltak, hirdették a felfordulást, a 
Palais des Fétes termében zsúfolt nézőközönség előtt, 
a matiné azonban botrányba fulladt. Nem ijedtek 
meg. Megismételték. A botrány dagadt. Elmentek 
Berlinbe, elmentek más városokba, De Dada végre már 
nem hatott.

Dadát kezdték hívei elhagyni. Lett belőle szür
realizmus, lett belőle konstruktivizmus, minden csak 
nem Dada.

Csak a kubizmus őrzi emlékét.
Mit akartak a dadaisták voltaképp?
Mindenik titkos célja: az értelem, a rend, a 

világosság megdöntése, a meglepő, a váratlan kö
nyörtelen hajszolása. Tehát a művészetben elfordu
lás a természettől. Megtagadása a világnak. A fes- 
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tészetből zenét vagy építészetet akartak csinálni. A 
költészetből a szó titkos értelmével logikátlanságot. 
A zenéből a hangok harmóniátlan kakofóniáját. Az 
építészetben minden dísz eldobását.

A múlt szétdarabolása után jöhet csak a jövő. 
Egy új világ. De előbb rombolni kell. Nincs evolú
ció. Nincs 1‘art pour 1‘art, csak fel kell szaggatni, fel 
kell törni a jelent, hogy helyet szorítsunk az újnak, 
így jöhet létre az igazi szépség. Dada halált jelent 
és életet ígér. A futuristák is megtagadják a multat. 
Új formákat teremtenek, bármilyen zűrzavarosat, de 
ami elmúlt, többé vissza nem jő.

Hogy minden jelenben benne van a múlt, — azt 
hiába bizonyítja nekik Bergson. Hogy még sohasem 
volt új forma, mely ne a múlton épüljön fel, hiába 
bizonyítja nekik Carlyle. Tökéletes szakítás, fel
borítása a meglévőnek, akkor minden tantétel vele 
pusztul, — hirdetik. Hátha ez a tan tétel is? Az 
abszurdumot keresik, nem veszik észre, mily abszur
dumokba bonyolódnak bele.

Egy dadaista, Jarry, mikor a kórházban meg
halt, utolsó pillanatában fogpiszkálót kért. Miért? 
Hogy megrökönyödjék tőle a világ. Picabia írta: 
„Értik, hogy mért cselekszünk így? Én nem értem. 
Óh, mily szomorú!“

Tiltakozás volt ez a mai világ abszurditásai 
ellen? Miért kell abszurdumokkal ráduplázni? Ügy 
akartak szabadsághoz jutni, hogy függetlenítették 
magukat minden rabságtól. Mi lett belőle? „A mű
vészet ostobaság, majdnem minden ostobaság“, — 
olvassuk Dadá-ban, — nem gondolják, hogy Dada 
a legnagyobb?

Az ostobaságokat addig túlozták míg végre 
betelt velük a világ. Rájöttek, hogy a hagyomány 
nem egy merev kánon, hogy a hagyomány is sokrétű 
és arra való, hogy belekapcsolódva újjá váljunk. Csak 
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nem szabad szolgailag követni, de megfürödve benne, 
megfrissülünk tőle.

A fővezér, Apollinaire, kora halála előtt már 
kezdte ezt hirdetni:

Legyetek türelmesek, ha összehasonlíttok 
Azokkal, kik a tökéletes rend hívei voltak.
Mi, kik a kalandokat hajszoltuk, 
Nem vagyunk ellenségtek.
Mi nagy és széles és különös földeket nyitunk meg 

[számotokra,
Hol misztikus virágok nyílnak, azok 'számára, kik 

[csokorba tudják őket kötni ..

Ez Dada jelentősége. Meg kellett halnia, mert 
nem tudta, mit akart. Utódai új mesgyéket vágnak, 
hol új szépségek teremnek ...

... Ezekre gondoltam, mikor a párisi műkeres
kedésben Picabia kiállítását megnéztem.

Uram Istenem, — mi lett az egykori dadaistá
ból. Elvándorolt Dél-Amerikába és kreol szépségeket 
rajzolt. De milyen rendes gicseket! Milyen tehetség
telen édességeket!

Ezért kár volt dadaistának lennie.

(1931)



AZ ÚJ LATÁS

Az amerikaiak filozófusa, Emerson mondotta, 
hogy a világ egyre új költőre látszik várakozni. Ügy 
is van, — mert az érzés egyre változik és a költő 
feladata a változó, új érzéseknek új nyelven új han
got adni.

így van ez a művészetben is.
Minden kor nagy művésze, előresejtő erővel meg

érzi a kornak még a levegőben lebegő, még ki nem 
forrott, formát nem öltött új érzéseit és azokat ha 
festő — a festésnek, ha szobrász — a mintázásnak, 
ha építész — a téralakításnak eszközeivel kifejezni 
is akarja.

így keletkezik az új látás.
Idehaza a mai kor új látásáról egy berlini ma

gyar művész, ki a legszélsőségesebb művészi hitval
lások gyakorlója, Moholy Nagy László, előadást tar
tott. Ügy hittük, nincs nálánál hivatottabb magya
rázója az új törekvéseknek, hiszen benne él az új 
mozgalmakban és tudja, hogy mit akarnak? Nos, ha 
a művészet azt akarja, amit ő hirdetett, jó darabig 
le kell mondanunk arról, hogy új művészet kelet
kezzék.

Előadásában azt akarta kimutatni, hogy az új 
látás az új fotográfiái trükkökből keletkeaett. Be-
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mutatta nemcsak a tudományos célokat szolgáló 
fotográfiák hihetetlen pontosságát és részletezését, 
hanem a felülről látás és az alulról látás felvételeit is. 
Ilykép sajátos új ornamentális hatások állanak elő, 
melyek új vonalkapcsolatokat adnak. De bemutatta 
az egymásra fektetett figurákat is, melyekből torz
alakok keletkeznek. Az éjszakai világítási hatások, az 
éjjel száguldó autó fényhatásait felvevő fotográfiák 
mozgáshatásait is bemutatta, — ezekből fog kiala
kulni az új színlátás?

Aligha, mert a festőművészetnek nem volt szük
sége arra a régi látás mellett sem, hogy a fotográfia 
ezekre a hatásokra megtanítsa. Correggio az alulról 
felülre való látásból alakította a pármai dóm csodás 
falfestményeit jó néhány száz évvel ezelőtt. Rem
brandt pedig a felülről — tehát a magaslatból — á la 
vol d'oiseau látott tájat hasonlókép megfestette, nem 
is szólva a japánokról, kiknél ez a látási mód a gép
madarak feltalálása előtt hasonlókép jó néhány szá
zaddal divatban volt. Ez tehát nem új látás.

Hogy ma a fotográfus — ilyen vagy olyan fogás 
segítségével — az éjjel tovaszáguldó autót fényjelei 
révén felveszi, az se adhat segítséget az új látásnak. 
Megpróbálkozott azzal nem egy futurista festő, aki 
a sebességet akarta visszaadni, a vasúti kocsikerekek 
foltjaival. Mi lett belőle? A fotonál, a futuristánál 
is nem kép, nem zárt egység, hanem végtelen rap- 
port: ornamentika.

S a kilőtt Mannlicher-lövedéknek egy másodperc 
ezrednyi idejében felvett ovális formáját, mint a 
gyorsaság megrögzítését, már Michelangelo meg
festette a Sixtus-i kápolna mennyezetén, de nála kép 
lett belőle, nem puszta ornamens, mert megőrizte a 
forma egységét és zártságát.

Ami a fotográfiái trükkök, a fotomantázsok fel
használását illeti, az is kétségtelen, hogy a kubizmus 
nem belőle indult ki. Inkább Cézanne egy levelének
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félreértéséből. Cézanne a kompozíció fontosságát 
hangsúlyozza abban a levélben, mondván, hogy min
den alakításban lappang egy geometriai forma, a 
nagy mestereknél is, mert ez a tiszta és egyszerű, 
könnyen felfogható forma a kompozíciót a széteséstől 
megóvja. Mily igaza volt ebben a mesternek, de mily 
régi igazságot ismételt! Ez azonban az impresszio
nizmus idejében újnak tetszett, hiszen az impresszio
nizmus kerülve kerülte ezt a latens egyszerű forma
felépítést, a véletlenszerűt, a pillanatszerű hatást 
hangsúlyozni akarván. Szóról-szóra venni azonban 
Cézannet — lehet éle, lehet új trükk, de semmikép 
sem komoly dolog. Pedig a kubisták ezt tették. Szét
tördelték a formákat háromszögekre, köbökre, stb., 
mindjobban arra törekedve, hogy a valóság minden 
eleme össze-vissza legyen hányva, eljutva odáig, 
hogy az ilykép széttöredezett formaroncsok közé 
valóságos, meg nem festett, mindenféle holmit, 
ujságcímet, fadarabot, stb. ragasszanak. Hihetetlen, 
nyakatekert elméleteket találtak ki e játékhoz. Az új 
látás apostola, Moholy Nagy László, például azzal 
magyarázta, hogy az újszerű fényhatásokat akarták 
visszaadni, de nem faktúrával, hanem magukkal a 
különböző színű odaragasztott tárgyakkal, melyeket 
a festett részek közé, vagy a festett alapra alkalmaz
tak. Mindent a fényhatás kedvéért, amire a sok 
fotográfiái trükk tanította őket.

Valójában mit látunk ezekben a fotomontázsok- 
ban? Lelki életet? Emberi érzések kifejezését? A 
fényhatások ilyen mechanikus, játékszerű és ipar
művészeti ornamentikájában megszólal a kor lelke? 
Könyvfedeleknél, reklámrajzoknál, utcai plakátoknál, 
melyeknél a rohanó embertömeg megtorpanását, 
figyelmének megragadását tűzték ki célul, az ilyen 
újszerű ornamentika kitűnő eszköznek bizonyult. De 
ez legyen az új kép?

A fotográfiái trükkök, a szimultán hatások egy-
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másra fotografálása, a film ez újszerű eszközei, 
melyek epikai jellegűek, mozgást, tehát időt érzékel
tetnek, amint ezt a futuristák — jóval a fotográfiái 
trükkköknek a filmben való felhasználása előtt — 
megkísérelték, hasonlókép nem adnak új látást, csak 
új omamentális hatásokat, legutóbb a futuristák 
velencei kiállításán egyenesen szőnyegeknél alkal
mazták is őket. Festmény zárt egységet jelent. Nem 
végtelen rapportot, mint egy omamens-minta. A zárt 
egységen belül felépítést, alakítást követel a képen 
a szem, legyen ez az egység akár statiku.s akár 
dynamikus. Fotografikus trükkök mintájára ilyen 
egységhez nem fog eljutni az új látás soha. Annál 
kevésbbé akkor, ha annyira leszegényedik, hogy egy
szerű geometriai formákat, háromszöget, egy pár 
négyszöget síkszerűen vagy kontúrjaikat megbontva, 
rezegtetve ábrázolnak. Ez az ábrázoló mértan még 
nem kép. Ezek az élet formái nélkül üres és sivár 
vonaljátékká süllyednek, melyekből legjobb esetben 
újra iparművészet lesz. Még pedig nem a legjobb 
fajtájú. De az élet új látása soha.

(1930)



TITOKZATOS FESTMÉNY

Az Ernst Múzeum egyik aukció-kiállításán egy 
nagyobb kép volt látható, melynek szerzősége körül 
évek óta állítások és sejtések röpködnek.

Annak már tiz tizenöt esztendeje lehet, hogy 
Münchenben egy alkalommal beléptem a Heinemann 
galériába, ahol 1910-ben Szinyei Merse Pál diadalmas 
kiállítását rendeztem. A tulajdonos nagy örömmel 
fogadott:

— Van a számára egy nagy meglepetésem!
Néhány kisebb termen át bevezetett egy na

gyobbá, hol a falakon kép kép mellett sorakozott.
— Nos, nézzen körül, itt van az ön számára 

tartogatott nagy meglepetés.
Hasztalan jártattam körül tekintetemet, a sok 

középszerű német kép közül egyik se fogott meg. 
Heinemann úr kiábrándultán nézett rám.

— Hogyan, még ez a kép sem érdekli? Hiszen 
ez egy Szinyei, — és rámutatott egy nagy képre, arra, 
amelyik az Ernst Múzeumban volt kiállítva és 
amelyen az erdő szélén egy család ül, férfi, nő és 
gyermek, nagy egymásba merüléssel, háromszögbe 
belekomponálva.

— Ugyan ne tréfáljon — mondottam Heine- 
mannak, — ez egy Szinyei? Soha, soha sem volt az!
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Igen jól ismerem én e képet, Gabriel Maxnál láttam, 
1910-ben. Ez legjobb esetben egy Lietzen-Mayer.

— Mondja ezt kérem Nemes Marcellnek. ö állí
totta ki a képet, mint Szinyeit. A Gabriel Max hagya
tékból való.

Azonnal telefonált Nemesnek, aki kisvártatva 
oda is érkezett. Erősen fogadkozott, hogy a kép Szi
nyei műve. Az ő szeme csalhatatlan. Hangos volt és 
magabizakodó.

— De uram — mondottam. — Ha ön ösmerte 
Szinyeit, aki az ifjúságában csinált legkisebb vázlatát 
is számontartotta s ha tudja, hogy Szinyeinek élete 
utolsó korszakában mily nagy öröme volt, ha ifjú
sága valamelyik elkallódott alkotását felfedezhette, 
el tudja-e akkor ön képzelni, hogy egy ilyen nagy 
képről megfeledkezett volna? És ha aztán meglátja, 
fel ne sikoltson örömében? Mikor 1910-ben meg
látogattuk ifjúkori jóbarátját, a már akkor erősen 
betegeskedő Gabriel Maxot, ott ültünk hárman egy 
kis alacsony asztal körül. A falon ott lógott ez a nagy 
kép. Szinyei ránézett és hidegen elfordult. Ha ő fes
tette volna, ha egy ilyen ifjúkori alkotása kerül hir
telen a szeme elé, el tudja ön képzelni, hogy nem tör 
ki örömrivalgásba? Hiszen, mikor Dudits Andor el
mondta neki, hogy a „Majális“ egy kis pöttömnyi 
vázlatát Lietzen-Mayeréknél látta, Szinyei pedig erre 
nem emlékezett, annyira fúrta a hír az oldalát, hogy 
ugyanakkor, mikor Münchenben kiállítása volt, ki
ment Lietzen-Mayer özvegyéhez a vidékre, akitől 
megtudta, hogy a vázlat Wagner Sándornál van, fel
kereste azt is, aki megígérte neki, hogy a vidéki vil
lájában levő képet elküldi Pestre. Mikor aztán a pi- 
rinyó kép megérkezett, úgy tudott neki örülni, mint 
a gyermek az elvesztett és megtalált labdának, csak 
azt restelte, hogy mingyárt nem emlékezett rá. (A 
vázlatot ugyanis Piloty-nénak festette, onnét került
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Lietzen-Mayerékhez. Most a Szépművészeti Múzeum
ban van.)

Nemes Marcell hallgatta szavaimat, de látha
tólag nem voltak rá hatással. Ragaszkodott ahhoz, 
hogy a kép Szinyei műve. Abban állapodtunk meg, 
hogy hazahozza és a Szinyei-teremben szembesítjük 
a Szinyei képekkel. Néhány hónap múlva éppen 
akkor akadtam vele össze, mikor a képet a múzeumba 
szállíttatta. Hangoskodott, hogy most aztán ki fog 
derülni az igazság, az ő igazsága. Fogadást ajánlot
tam neki és ő azt elfogadta. De aztán évek teltek el, 
a képről senki sem beszélt többet. Már egészen meg
feledkeztem róla, mikor a Nemes-hagyatékból aukció
ra adták. '

Valóban a kép csoportfűzése élénken emlékeztet 
Lietzen-Mayer Tannhauser-vázlatára (Szépművészeti 
Múzeum), Enyelgésére (Wolfner-gyűjtemény), a 
háromszögbe komponált csoport sűrűn egybefonódó 
ritmusa mindegyikénél ugyanolyan menetű, mint a 
képünkön. Csakhogy míg Lietzen-Mayernél a színek 
belső tűzben égnek és sejtelmes színfoltokból kiala
kuló dekoratív harmóniában egyesülnek, addig 
képünkön a háttér erdőrészlete erősen pozitív s 
maguk az alakok is csupa helyi színekből alakul
nak ki.

Gondolhatunk, éppen a háttér erdőrészletének 
biztos formaéreztetése alapján, Gabriel Max sógo
rára, Benczúr Gyulára, kinek ezidőben, a hetvenes 
években készült néhány erdőrészletét ösmerjük. 
Nemrég szemünk elé került egy erdőbelseje, mely
ben egy remete hazaviszi szamárhúzta szekerén a 
bevásárolt élelmiszereket. A nagy erdőtermészetben 
elhelyezett kis figurák eltörpülnek a pozitív módon 
festett fák mellett. Egészen érthető volna, hogy Max 
sógorának egy ifjúkori művét kegyelettel őrzi ma
sánál. De, ami ennek ellent mond, az éppen a fjgu-
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rák Benczur-ellenes felépítése és főleg az az ellentét, 
mely a háttér befejezettsége és az alakok félbeha
gyott állapota között van. A kis családnál a férfi 
és a gyermek sokkal megmunkáltabb, mint a nő, 
kinek alakja szinte csak alá van festve. Ez nem vall 
Benczúr szellemére. így ő nem ad ki a kezéből 
semmit.

Végül — s talán ez a megoldás a legkecsegte
tőbb — hátha a képet maga Max festette? A drez
dai múzeumban látható Adagiója, a Tavaszi mese, 
Apáca a kolostorkert-ben című ifjúkori művein még 
szabadon érvényesül természetrajongása, a rejtel
mes, misztikus, sejtelmesen izgató motívumokat ak
kor még nem kereste. Az Adagióban igen közel áll 
még a fiatal Szinyeihez is, főleg, ha Szinyeinek az 
Anya gyermekével című képére gondolunk. Max ké
pén koratavasz van. A fiatal fasudarak a bárány
felhős égnek merednek. A fa alatt anya és fia ül, 
álmodozva, gondolataikba elmerülve. Tekintetük a 
messzeségbe vész. Ilyen gondtalan idill az aukción 
látható kép is, de jóval pozitivebb, a maximisztikus 
sZentimentálizmus híján. Maxnak Tavasza mese című 
képe napfényben fürdik, nem a Majális fűzében 
ugyan, de tiszta színekben, miként az aukción látható 
rejtelmes kép is. Ha egy latnyi érzelmességgel több 
volna alakjaiban, határozottan Gabriel Max képének 
tulajdonítanók. így azonban nem érezzük ki belőle 
a cseh-német festőt.

A három festő közül melyik hát az igazi szerző ? 
Egy bizonyos: Szinyei semmi esetre sem. Itt állunk 
tehát a titokzatos kép előtt határozatlanul. Mind
egyikhez fűzi valami, de ugyanakkor vannak kizáró 
mozzanatok is. Ami bennük közös, az benne volt a 
korban. Ami abból kiválva, egyik-másik mesterre 
biztos jelekkel rámutatna, az teljes tisztasággal nem 
szembeötlő.

Mi ebből a tanulság?
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Az idő, a kor, a levegő egyeztető hatása. így 
keletkeznek az „iskolák“. Nemcsak a festők-szob- 
rászok, de az író kortársak is hatnak egymásra. 
Nem tudom, hol olvastam: mindenki a társa fáklyá
ján gyújtja meg a magáét. Persze, a tehetségük ki
sebb vagy nagyobb. De a levegőből egy azon szellemet 
szívnak be és rokon voltukat ez is magyarázza.



MÜVÉSZNYOMOR ÉS AGYBAJ

Évekkel ezelőtt megrázó hír jött Bécsből: 
gyűjteni fognak ott az utcán az éhező festők ja
vára ... Azt tudtuk, mert Bécs épenséggel nem sze- 
mérmeskedett, hogy a császárvárosnak rosszul megy, 
s aki azidétt járt Bécsben, meglepetve látta, hogy 
kihalt, szomorú város lett belőle. De hogy Makart 
és Klimt, Tilgner és Otto Wagner, s annyi jeles festő 
és szobrász városa szinte az ebek harmincadjára 
kerüljön, úgy, hogy már az utcán gyűjtést kellessen 
rendezni éhező festői és szobrászai számára, az meg
döbbentett. Azelőtt volt Bécsben a német művészet 
százesztendős történetét bemutató kiállítás, melyen 
Böcklin és Leibi, Menzel és Liebermanntól kezdve a 
neves német mesterek sorakoztak fel, ugyanakkor 
nyitva volt egy másik kiállítás, melyen az élő oszt
rák művészek mutatkoztak be. Az első, abban a vá
rosban, hol most az S. 0. S. sikolya hasítja át a le
vegőt, naponta tele volt érdeklődő látogatóval, de a 
másik kongott az ürességtől. Vájjon, ha ott is olyan 
kaliberű művészek alkotásai lettek volna, mint 
Menzel, Böcklin, Feuerbach, Liebermann, akkor is 
kongott volna?

Ez a kérdés. A rossz gazdasági viszonyokkal 
nem lehet mindent megmagyarázni. Persze, hogy
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Bécsben is pangott a kereskedelem, — de azért, ha 
jó darabot adtak, a táblás házak százas sorozata ott 
sem volt ritka. Persze, hogy Bécsben is nagy az adó, 
nyögik ők is a szanálást, de azért, ha érdekes mozi
darabot pergettek le a vásznon, törik magukat 
jegyért ott is az emberek. A sport iránti érdeklődés 
óriási, pedig pénzbe kerül. A zenei előadásoknak is 
nagy a közönségük, ha — igazán jelentős zenei ese
ményről van szó. Miért csak a modern képzőművészet 
iránt oly szinte gyűlölködő az ellenszenv?

Ki kell mondanom az igazat: az osztrák képző
művészet, de általában az akkori német művészet 
maga okozta a vesztét. Ma, mikor az egész világ 
forrong, mikor az izgatóan érdekes események egy
más fölé tornyosulnak, mikor az élet lázas lüktetése 
minden képzeletet fölülmúló formákat teremt, — a 
német képzőművészet, ép a háború vége óta, csodá
latos hanyatlásba süllyedt. Az első évek forradalmi 
hangulatai még némileg magyarázták, hogy a háború 
előtti próbálkozások és szertelenkedések újra szóhoz 
juthattak, mindenki azt hihette, hogy ideiglenesen, 
majd csak megnyugszanak a kedélyek és leülepedik 
a salak.

De nem az történt. Az inflációs idők lábat adtak 
alájuk, az övék volt a hangos szó és egyszerre azt 
láttuk, hogy a legelsőrangú műkereskedők, a nagy 
és komoly kiállítási helyiségek ezekkel a kétségbe
ejtő, minden hagyományt, természetes látást félre
lökő és megtagadó próbálkozásokkal voltak tele. 
Mikor 1919 telén Drezdába, Münchenbe és Berlinbe 
utaztam, az összes kiállításokon az expresszionisták 
terpeszkedtek, a rikító színek kurjongásaitól voltak 
hangosak a termek. Egy Nauen nevű négerpikturát 
és zulukaffer ízlést negélyező mester kiállításán tör
tént, hogy a helyiség igazgatója bemutatja nekem 
a művészt.

— Herr Nauen ... — mondja nagy reverendával.
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*— Hogyan? Kihez van szerencsém, — és a fülem 
elé tölcsért csináltam a tenyeremből, mintegy je
lezve, hogy nagyot hallok.

— Herr Nauen ... — ismétli.
— Kicsoda? — kiáltom hangosan.
Erre belebömböli a fülembe:
— Herr Nauen.
— Ügy? — feleltem. — Bocsásson meg. de itt a 

színek úgy ordítanak, hogy nem hallok semmit.
Istenem, mi lett azóta a színekből Németország

ban és Ausztriában is! Amikor két évvel később újra 
köztük jártam, már a Múzeumok külön termeket 
rendeztek be az expresszionistáknak. Az infláció 
ezután kezdődött. Felvirradt a napjuk. A sok speku
láns a múzeumok megtévesztő agitációj ára expresz- 
szionista mázolásokba fektette a billiójait és az 
expresszionisták, ki akarva használni a konjunk
túrát, még szabadosabban, még vadabbul mázoltak. 
Iskolák nyíltak meg, melyek azt hirdették, hogy hat 
hét alatt expresszionista festő lehet bárki. Aztán jött 
a nagy kijózanodás. Az aranymárka meghozta a nagy 
krachot, a Schilling a nyomort. Most aztán nincs 
kiút. Ez a nemzedék, mely ezeken a hathetes kurzu
sokon festőzsenivé képezte ki magát, csak a milliár
dosok támogatására számíthatott. A mai szegény 
aranymárkás és schillinges közönség számára töké
letesen quantité negligeable. Most már ezek a ki
állítási helyiségek konganak. Azonban azok a 
múzeumigazgatók, kik bedőltek nekik és megnyitot
ták előttük a múzeumok termeit, sokkal bűnösebbek, 
semhogy azzal, hogy most újra leszedték a képeket 
a falakról, megúszhatnák az ügyet. Ez azonban a 
német és osztrák minisztériumok dolga, — miránk 
csak a tanulság tartozik.

Mi volt ez az expresszionizmus ? Ez a dadaizmus, 
futurizmus, szimultanizmus, konstrukcionizmus, — 
egyszóval ez a soknevű, de egynemű agybaj ? Akármi
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volt, akármi lesz, annyi bizonyos, hogy jól megérde
melt sorsát el nem kerülheti. Utcai gyűjtéssel nem 
lehet életre kelteni, nem lehet életben tartani, az 
igazi művészetnek nem kell kolduskenyér, az szívhez 
szól, megráz, felemel, az igazi művészet lelki szük
ség, az előtt kinyílik a Wertheim-szekrény is. De az 
igazi művészet a törzsökös művészet. Igazi művészet 
a múlton felépült művészet, mely olyan, mint a nö
vény, a földből táplálkozik és újabbnál-újabb virá
gokat hajt.

Csak nemrég láttam Párisban a mai holland 
művészetet, mely a nagy holland művészi tradícióból 
nőtt ki, annak egy felfrissült hajtása, az nem úgy 
keletkezett, ahogy nálunk is némelyek hirdetik, hogy 
kimegyek külföldre megnézem mi ott a legújabb 
:bvat és magamra öltve, hazahozom, — jó, jó, a mai 
kornak is a hangcsöve a művész, de mindig az illető 
nemzeti közösség koráé, s abból az érzésből, szellem
ből, világnézetből teremti meg formáját, mellyel át 
van hatva, melybe belenőtt, melyet átérez, nem 
amelyet csak úgy magára kanyarított egy rövid 
párisi séjour alatt.

Az igazi művészetet előbb-utóbb megérti a kö
zönség, mert nemcsak egynek érzi magát a művész
szel, hanem elragadtatással látja magát benne kife
jezve, csak az amolyan rikoltozó, vadul kavargó, az 
élettől elszakadó, deformált expresszionista zagyva- 
ságoknak kell az utcán gyűjtő sátrakat felállítani, 
aligha eredményesen.

(1926)



EGY NAGY BARÁTSÁG

Barátság, — ez a szó kezdi értelmét veszteni. 
A mi korunkban van érdekközösség, de amit a régiek 
barátságnak neveztek, azt ma már alig ösmerik. Ma 
barátság alatt egészen mást értenek. Politikai felfo
gás közössége, anyagi érdekek közössége, sőt szellemi 
felfogás közössége, mindez ma is lehetséges. De a 
régiek barátsága egészen más volt. A lényege az 
érdek kizárása vo.lt. Egyforma érzés, egyazon gondo
latvilág, lelki harmónia, s mindez a szellemi élet mé
lyéből táplálkozott a régiek barátságában. Mint egy 
gömb két fele, úgy illett össze a régiek barátságában 
a két egyén, összeforrottak egy egységgé, anélkül, 
hogy ez tudatossá vált volna bennük.

Mily ideális szépség lappang ebben!
Ilyen ideális barátság példájával találkozunk 

abban a könyvben, mely tanúságot tesz egy életen át 
tartott hosszú, zavartalan barátságról. A mi nagy 
ellenfelünk, a tigris, ahogy Clemenceau-t honfitársai 
elnevezték, írta nagy barátjáról, Claude Monet-ról, 
az impresszionista festők koronázatlan királyáról. 
A szatirikus, a gyilkos pennájú, a gúnyjával vagy 
®gy tucat minisztériumot megbuktató Clemenceau 
írta, s könyve csupa meleg szeretet, véges-végig ra
jongó elismerés, filozófiai szempontokra emelkedő
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esztétikai elemzés, egy nagy művészi Mű méltatása, 
egy ember jellemzése, aki barátja volt, két ember 
jellemzése, akiket érzések közössége fűzött egy
máshoz.

Nemcsak közös érzések, hanem közös sors is.
Mindkettő átélte az életküzdelmet, a maga vál

tozatos sorsfordulataival. Alulról kezdték s feljutot
tak a magasságokig. Diadal és bukás, gúny és siker, 
mellőztetés és elismerés volt a részük. De akármi 
rossz érte őket, összetartottak, anélkül, hogy valaha 
is kihasználták volna a maguk érdekében helyzetüket. 
Clemenceau orvos volt, újságíró, képviselő, miniszter- 
lett belőle, hazája sorsának intézője, de Claude Monet 
őt soha ki nem használta, mint ahogy ő maga sem 
élt vissza helyzetével. Szegényen kezdte és a keze és 
szelleme munkájából élt. Támadott és támadták. Amit 
tett, önzetlenül tette. Meg lehet ítélni őt sokféle szem
pontból. De annyi bizonyos, hogy meggyőződése tisz
taságát hiába próbálták kétségbe vonni. Volt idő, mi
kor lezuhant a magaslatról, melyre fölemelkedett, 
mert tudott gyűlölni és tudott szeretni, úgy, ahogy 
talán soha senki. 1881-ben ő buktatta meg Gambet- 
tát, 1882-ben Freycinet-t, 1885-ben Jules Ferryt és 
így tovább, minisztériumokat, köztársasági elnököket 
sorjában, míg végre utolérte őt is végzete, öt, aki a 
köztársaság láthatatlan feje volt, egy napon árulónak 
és kémnek nyilvánították, mert egy, állítólag a párisi 
angol követségtől ellopott listán nevét az angol zsol- 
don élő kémek között találták. A tömeg elhitte e rá
galmat és Clemenceau bukott ember lett. Belekever
ték a panamapörbe is. Méltóságán alulinak találta a 
védekezést. Tizenhárom évig nem volt képviselő. 
A Dreyfus-pörben újra megszólalt. És győzött. Győ
zelmét nem használta ki. Közben író lett. Novellákat, 
regényeket, drámákat írt. Mind tele keserű ember
gyűlölettel. A szerelem fátyola című drámájában —
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első nagy irodalmi sikerében — korbáccsal vert végig 
embertársain. A siker újra a politikai porondra ker
gette, beválasztják a szenátusba, miniszter lesz, mi
niszterelnök és egyszerre a radikális politikusból szen- 
vedelmes nacionalistává alakul át. Megtámadják, sze
mére vetik pálfordulását, de ő pokoli nyugalommal 
feleli:

— Nem változtam meg. Egyszerűen csak a bar- 
rikádok túlsó oldalán állok...

Majd újra frontot változtat. Otthagyja állását és 
újságíró lesz. Tollától remegnek politikus társai. 
Ekkor már 68 éves, de a küzdelmet nem adja fel. 
Poincaré volt gúnyjának céltáblája. A háború alatt 
lapja, A szabad ember, a vezető politikusokat és ka
tonákat gyilkos kritikával üldözte. Mikor lapját be
tiltották, címet változtatott, lett belőle Leláncolt 
ember, hogy annál szabadabban beszélhessen. így lett 
a háború után azzá a hatalommá, ki a békediktátumo
kat erőszakolta ki. Embergyűlölete itt tág teret nyert. 
Kitombolta magát — a mi vesztünkre. Mikor ezzel 
készen volt, visszavonult, hogy újra az irodalomnak, 
a filozófiának és végül az esztétikának éljen.

Esztétikussá Claude Monet-hez fűződő barát
sága tette.

Monet-val való barátságát az magyarázza meg, 
hogy a festő életsorsa hasonlít az övéhez. Monet is 
átélte a lenézés, az elnyomatás, a mellőztetés minden 
kínját, míg végül diadal és siker koronázta. De, noha 
Clemenceauhoz szoros barátság fűzte, sohasem kért 
tőle semmit. Mert élete első — elnyomott — korában 
nem adták meg neki azt, amit joggal elvárhatott 
volna, mikor aztán a siker utolérte, nem fogadott el 
semmit. Barátjának egy szava megszerezhette volna 
neki a piros szalagot, de Monet ezt a szót ki nem 
ejtette volna a száján semmiért. Mikor felajánlották 
neki, — visszautasította. Az Akadémia sohase vá- 
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lasztotta be. A Szalonból is évtizedekig visszautasítot
ták. Mikor már neve Európaiért® visszhangzott, az 
Akadémia küldöttséggel fordult hozzá, kérve, fogadná 
el a megválasztását.

Egy Givernyben tett látogatásom alkalmával ezt 
a jelenetet Monet így beszélte el nekem:

„öten voltak, Uram, öt élő halhatatlan. Leültet
tem őket sorra a képeim elé. Odafordultam az 
elsőhöz:

— Mondja Uram, hogy tetszik önnek ez a kép?
— Ah, — felelte lelkesen a halhatatlan, — 

c’est magnifique!
— Uram, ön ezt a képet 1878-ban visszautasí

totta a Salon zsűrijében. Bizonyára botrányosan 
rossznak találta. — Aztán odafordultam a másikhoz:

— Emlékszik ön erre a képre? A Salon-ban ki 
volt ugyan állítva, de ön kiköpött előtte.

Mikor a harmadikhoz fordultam az makacsul 
hallgatott. Erre azt mondtam:

— Nos Uraim, ha akkor nem kellettem Önöknek, 
amikor ezeket a képeket festettem, most Önök nem 
kellenek nekem!”

Amikor ezt elmondta, olyan izgalomba jött, 
mintha az akadémikusok még ott lennének előtte.

Jellemük e közössége magyarázza meg tehát 
Monet és Clemenceau sírig tartó barátságukat. Két 
ilyen jellem ritka a mai világban. Clemenceau-t is, 
Monet-t is, az egyiket, mint politikust, a másikat, mint 
festőt, különbözőképpen lehet megítélni. De azt el kell 
ismerni mindenkinek, hogy karakterük sziklaszilárd 
volt mindvégig. A jövő ítéletét a ma nem ismerheti. 
De jellemük közössége megérteti velünk barátságukat. 
A két ember lelkileg összeforrott. Mindkettő a maga 
ideáljának élt. Amit Clemenceau Monet-ról írt köny
vében elmond, azt szinte önvallomásnak vehetjük.

Faure, a híres operaénekes, — beszéli Clemen
ceau, — eleinte Monet amatőrje volt. Húsz, negyven, 
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ötven frankjával vásárolta képeit. Egy napon Monet 
elvitte hozzá egy képét, mely egy ködös reggelt ábrá
zolt. Csak ötven frankot kért érte.

— Mit ábrázol ez a kép? — kérdi Faure.
Monet magyarázza, de hasztalan, az énekesnek 

nem tetszik és visszautasítja. Monet hazaviszi a ké
pet, falhoz fordítja és nála marad vagy tíz évig. Köz
ben hírre kap és Faure egy napon meglátogatja mű
termében.

— Mily gyönyörű ez a ködös táj, — adok érte 
tízezer frankot, — mondja Faure.

— ön e képet évek előtt ötven frankért sem 
akarta megvenni. Most már nem eladó. Ha százezer 
frankot adna érte, akkor sem adnám önnek, — feleli 
Monet.

A kép most is ott van Monet műtermében. Vég
rendeletében meghagyta, hogy családja a képet soha
se adja el.

Monet jelleme tetszett tehát Clemenceau-nak. 
Testvérének^ érezte. Ez a jellemközösség fűzte egy
máshoz a két barátot. Monet végrendeletében még 
mást is meghagyott. Intézkedett a temetéséről. Szó 
szerint végre is hajtották.

Meghagyta, hogy koporsóját tegyék egy targon
cára, szolgája tolja ki a temetőbe, s csak családja 
tagjai kísérjék a koporsót. Egyedül Clemenceau lehet 
jelen. Se pap, se gyászbeszéd. A falusiak néma sor
fala közt haladt el a menet. Clemenceau néma daccal 
ballagott a targonca mögött. — Ilyen karakán legény 
volt Monet! Érthető tehát, hogy megírta Monetról 
szép könyvét, melyben főleg a nimfeákról festett 
nagy dekoratív festményeit írja le, melyeket most a 
Tuilleriák kertjében felállított Monet-múzeumban lát
hat a világ. Monet e nyolc nagy képét az államnak 
hagyta, és Clemenceau kivitte, hogy a kertben lévő 
pavillont átépítsék számára.

A fiatal festők új törekvéseikkel elfordultak
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Monet kolorizmusától s így Clemenceau ditirambu- 
sai a ma ízlésével újra szembe kerültek. A barát be
szél itt, s aki Monet régi műveinek színfanfárjai
ért lelkesedik. A jövő fogja csak eldönteni, kinek 
van igaza? Mi, kik átéltük az impresszionista 
művészet kialakulását, Monet színcsodáit áhita- 
tos lélekkel szemléljük. A mai fiatalság ám nem 
híve ez iránynak. De Clemenceau, a barát, a pole
mikus, rajongó lélekkel védelmezi, ök ketten meg
értették egymást. A tömeg ízlése változhat. Ki 
törődik véle? ök bukást, lenézést, mellőztetést él
tek át, de volt részük sikerben, diadalban, győzelem
ben is, s hogy mit mond a jelen, azzal nem törődtek 
soha. Bíztak a jövőben. Mind a kettő harcos termé
szet volt. Ez fűzte őket együvé. Az igazi barátság, az 
érdek nélküli barátság példaképei.

(1928)



EMLÉKEZÉS PISSARRO-RA

Ki nem ösmeri a Tuilleriák kertjét Párisban? 
Volt abban egy elhanyagolt épület, afféle melegház, 
még Mária Antoinette idejéből, amelyet nemrég ki
tataroztak s az egyik felébe Monet nyolc hatalmas 
dekoratív képét állították fel, a másik felét pedig 
emlékkiállítások számára rendezték be.

Egy évtizeddel ezelőtt Pissarro Kamii műveinek 
egy sorozata volt itt látható, születése száz esztendős 
évfordulója alkalmából.

A centennáriumi kiállítás, a Tuilleriák kertjében 
megösmertette egész fejlődését. Nagy esemény lett 
a Pissarro-kiállítás. Tudták, hogy hatása alatt állott 
Gauguin, Van Gogh, hogy Vuillard, Toulouse- 
Lautrec sokat köszönhetnek neki. Pissarro így lett 
a francia művészet elismert nagysága. Ahogy ő 
tanult egykor Courbet-től, Millertől és Corot-tól, úgy 
tanultak tőle ifjú társai, s nevét beírta örök időkre a 
művészetek történetébe.

Hogy ezt még megélhetem — ezt igazán nem 
gondolhattam volna. Mikor 1893-ban először voltam 
Párisban, a Bastien Lepage-láz tetőpontja idején, az 
igazi impresszionista mesterekről, Manet, Sisley, 
Monet-ról alig volt szó. Pissarrot senki sem ösmerte. 
Művész barátaim Dagnan-Bouvere-t is föléje he- 
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Iyezték a világ összes Degas-ainak, csak egyes kivé
teles kompániákban, így Rippl-Rónai körében, ahová 
Toulouse-Lautrec is elvetődött, emlegették már a 
nagy mestereket és mosolyogták le a Bastien Lepa- 
ge-utánzók álforradalmiságát.

Ekkor történt, hogy Munkácsyval sétáink köz
ben bebotlottunk egy úgynevezett neoimpresszionista 
kiállításra.

— Hát ez meg mi a fityfiringes csuda lesz? — 
kérdezte a mester, miközben lassan botorkált be a 
hosszú folyosón.

Hát bizony csuda volt! Ezek a festők, Seurat, 
Signac, Luce, sőt Pissarro is, úgy festettek, hogy 
apró színpettyekben rakták fel egymás mellé a fes
téket, olyan volt a vásznuk, mint a pettyes karton. 
De kellő távolságból a színek összefolytak s belőlük 
vakító fényben bontakoztak ki a formák.

Munkácsy közelről nézte a képeket.
— Látsz itt valamit?
— Messziről kell nézni.
— Milyen messziről?
— Innét.
Munkácsy előtt azonban összefolyt minden.
— Hiszen ezek még annyira se nézik meg a ter

mészetet, mint az impresszionisták, akik legalább 
rápislantottak, — ezek itt még nem is pislák... — 
mondogatta kimenet.

Nem tudtam rávenni, hogy álljon meg egy-egy 
kép előtt egy darabig, hátha megérzi az intencióikat. 
A szeme előtt vibrált minden, nagy össze-visszában, 
ami valóságos fizikai kínokat okozott neki. Menekült 
előlük hajadonfőt.

Ez tipikus jelenség volt, az impresszionista 
mesterek sorsa, a meg nem értés, s ma a kort, mely 
pedig kézzel-lábbal tiltakozott ellenük, róluk nevezik 
el. Ebben mintha ellentmondás rej lenék. Pedig a 
történelem, mint hátratekintő jós, helyesen értékel, 
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mert nem az akkor divatos élő-halottak — noha 
övék volt a eím, a pénz, a dísz —, hanem az akkor 
nyomorgó halhatatlanok fejezték ki a kor lelkét.

Egy Bastien-Lepage sikere csak azt bizonyítja, 
hogy ez a moderneskedő akadémikus már megér
tette az eljövendőt, s ezért volt visszhangja. Emlék
szem, 1889-ben a müncheni Glaspalastbeli kiállítá
sára napokkal azelőtt kellett jegyet váltani hogy 
képei elé juthassunk, — csudájára járt ott az egész 
világ. Elsősorban a fiatal festők. A magyarok is, 
Hollósyval az élükön.

Ugyanakkor még az igaz mesterek — a meg 
nem alkuvók — nagyban nyomorogtak, de már nem 
sokáig, — egypár esztendő és a világ eljutott az igazi 
nagyokhoz. A kilencvenes évek végén Manet klasz- 
szikus mester, Renoir, Monet, Pissarro. Degas lett a 
kultusz tárgya a fiatalok előtt.

De addig?!
Pissarro centenáriuma alkalmából ösmeretessé 

váltak levelei, melyeket a hetvenes és nyolcvanas 
években írt mecénásaihoz, a kis cukrászhoz, a mű
kereskedőjéhez, vékonypénzű barátaihoz, s e levelek
ből a „nagy nyomor“ sikolt felénk. Húsz frankjával 
szívesen adott volna akárhány képet, de nem akadt 
rá vevő. Ha ötven frankot kapott egy képért, 
Krőzusnak érezte magát.

„Ön a lankás tájképemet szeretné becserélni 
breton interieurömért, — írta mecénásának. — Ehhez 
a képemhez ragaszkodom, de kivételesen átengedem 
önnek, ha 50 frankot fizet érte“.

Ötven frankot! Ez a breton-interieur később — 
mikor árverésre került — százezer frankon kelt el.

ötven esztendő múlva. Az idő hogy eljár...
Mikor már majdnem összecsaptak feje fölött a 

hullámok, mecénása, a cukrász, négy képét kisor
solta 20 garasával, száz darab sorsjeggyel. A száz
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sorsjegyet sikerült a cukrászda vevőközönsége kö
zött elhelyezni. A képet egy fiatal nőcske nyerte, 
aki lelkendezve jött el a nyereménytárgyért. Mikor 
a képet meglátta: majdnem elpityeredett. Nézi a 
képet, nézi a habos krémeket és akadozva mondja:

— Nem volna lehetséges a kép helyett egy darab 
süteményt kapni?

Évtizedeken keresztül — miközben a remek
művek egész sorát alkotta — küzdött a közönnyel. 
Végül is legyőzte. De már akkor hatvanéves volt. Az 
első döntő siker új erőt öntött beléje és ekkor kezdte 
igazi nagy alkotásait, a párisi utcaképeket festeni, 
magas emeletekről lenézve az utcai forgatagba, s 
az alul nyüzsgő utcai tömeg jeleneteket megdöbbentő 
pillanatszerűséggel tudta visszaadni. Ezek a kései 
alkotásai legkiválóbb művei. Itt már nem színfel
bontó, itt visszatér a széles festéshez, a levegő ha
talmas éreztetéséhez s noha 1880 óta sokat szenve
dett szembajával, a gondos ápolás révén haláláig 
megőrizte finom színlátását.

Centennáriuma alkalmával a francia állam ünne
pelte, az az állam, amely életében sohasem támo
gatta, soha nem vett tőle semmit, a múzeumban 
csak azon képei vannak, melyek barátja, Caillebotte 
gyűjteménye révén kerültek az állam tulajdonába, 
akkor is a felajánlott 18 kép közül csak hetet fogad
tak el, s mert ezt a hetet elfogadták, felháborította 
az akadémikusokat. Gerőme lemondta akadémiai 
elnökségét, s a tüntetések napirenden voltak.

(1930)



A KARMESTER LEKOPOGOTT.

Az egész világ lélegzetvisszafojtva lesi, mint fog 
megszűnni a zűrzavar, mint teremt rendet az emberi 
szellem a materialista átabotában. Csak nyugalom. 
Bízzunk a szellem erejében. Mindig így volt ez. A test 
és a lélek örökös harcban állott egymással és minden
kor a lélek győzött. Amikor a kultúrális irányok a 
materiális formákba kapaszkodtak és megpróbálták 
kizárni a lelket, zűrzavarok állottak elő és végül is 
a lélekhez, mint mentőövhöz, voltak kénytelenek for
dulni.

így volt ez a művészetben is.
Csakhogy a legújabb művészi irányok egy saját

ságos játékot játszottak, melynek még a legreakció- 
sabbnak kikiáltott, úgynevezett akadémikus körök is 
felültek. Annak analógiájára, hogy a korakeresztény 
művészet, az antik materialista szellem kifejezésével 
szemben, új formanyelvet igyekezett teremteni, az új 
művészi törekvések is a szellemiről, mint ideáljukról, 
beszéltek és azt hangoztatták, hogy új formáik mögött 
spiritualizmus rejlik.

Az egyetemi tanároktól kezdve a filléres lap 
kritikusáig jóhiszeműen elfogadták ezt a tételt, s im
már két évtizede várva lesik, hogy az új forma mö
gül mint árad elő az új szellem. Sajnos, hasztalan re-
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ménykodnek. Szellemtörténeti tapasztalataik cserben
hagyták őket. Mert az, ami az új művészi próbálkozá
sok terén történik, nem spirituális megmozdulás, mint 
ahogy azt elhitetni szeretnék, egyszerűen materialista 
káosz, anarchista zűrzavar, melyben nem a lélek szó
iéi meg, hanem a mindent felforgatni vágyó gyűlö
let, amely a romokra egy léleknélküli világot akar fel
építeni.

Mily érdekes most utólag, mikor már látjuk, 
hogy mint omlott össze a sok álom, elolvasni azt a 
sok elképzelést, melyekkel a mai művészeti törekvést 
a sok jóhiszemű, idealista magyarázni igyekezett. 
Prágában volt egy nagy francia kiállítás, mely 
a párisi iskolát mutatta be, természetesen elsősorban 
a kubizmust, egész fejlődésében. Később Párisban, a 
művészeti kiállításon (1937) is ők sorakoztak fel.

Az ember azt gondolná, hogy egy ilyen történeti 
dokumentum, pláne francia, a csehek fővárosában iz
gató érdeklődést kelt. Nem úgy történt. A kiállítást 
időnap előtt, érdeklődés hiányában, be kellett zárni. 
Még a napi kiadásokat se hozta be. De magában 
Párisban sem a kubisták győztek.

Mert hiába, a kubizmus már halott. Nem hi
szem, hogy nagyobb érdeklődést keltene az expresszio- 
nizmus történeti bemutatása, — az is halott, azt is 
megölte az idő. Mindkét művészeti irány félreértette 
korát és nem fejezte ki annak szellemét. Kár volt 
hangoskodniok, — nem igaz, hogy a kor szelleme 
bennük tükröződött, mert ha igaz lett volna, a kor 
önmagára ismert volna bennük. De nem úgy tör
tént.

Mikor a kubizmus egészen elszakadt a természet
től s azt hitte, hogy ha annak egyes darabjait össze
vissza dobálja, néma zenét teremt s ez a néma zene 
spirituális hatást fog kiváltani, nagyot tévedett, mert 
megtagadta éppen az emberi szellemet, mely a lélek 
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fennen «zárnyalásainál is szoros kaplsolatban marad 
a természettel. A kubizmus halva született valami, 
mely végül is tiszta ornamentikává züllött Az orna
mentikában, ott igenis lehet a természettől úgy elsza
kadni, hogy annak egyes darabjait összevissza do
bálva, végül is vonal játék, de nem térjáték jöjjön 
létre.

így van ez a futurizmussal is. Néhány év előtt 
a velencei futurista pavillonban futurista szőnyegeket 
láttunk, — ott is ornamentika lett a szimultán idő
ábrázolásból, — az lett a kubizmusból is, mert az is 
természetroncsok szimultán ábrázolása, foltjátékká 
stilizálva. Éppen az, ami ellen eleinte úgy kapá
lóztak.

És így van ez az expresszionizmussal is, mikor 
az érzést túlfűtve, a valótól elszakadva, úgynevezett 
abszolút művészetet akar adni. Ez nem spirituális 
művészet, mert nem érezteti a lélek érzéseit, határo
zott, megfogható, átélhető érzéseit, hanem üres játék, 
csak, vonal- vagy színjáték, végül is ornamentikává 
leegyszerűsítve.

De ezenközben a művészet konkrét sora áll és 
várja az eljövendő nagy mestert, — az absztrakt 
művészetet játszó orcheszter karnagya lekopogtatott, 
nincs tovább, jöjjön a szőnyegszövődé, vegye át biro
dalmát és dolgoztasson.

Az új nagy mesterre új feladatok várakoznak. 
Nem dobhatja sutba a természetet, művészetének 
azon kell alapulnia, de az új világérzés kifejezésére 
kell törekednie. A világ tehát vár és vár és várja az 
eljövendő nagy mestert, aki megérti, mi izgatja szel
lemét. Az egyetemi tanár urak is tévedtek, az új kí
sérletek zsákutcába kerültek, ahonnét nincs kiút, 
csak egy: vissza a Természethez.

(1932)
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