
A P R Ó C I K K E K 

SZAVAK ÉS SZÍNEK. A Nap-
kelet folyó évi februáriusi számá-
ban olvastuk Előd Marcel versét: 
„Csók a piros hintóban", mely nem 
más, mint Gaston Latouche bájos 
képének, a „Vörös batár"-nak költői 
fordítása, egyike azon nem gyakori 
eseteknek, mikor képzőművészeti 
alkotás adja az ihletet egy költői 
alkotás keletkezésére. Őszi erdőben, 
a fákról halkan pergő levelek arany-
esőjének közepette halad egy vörös, 
rokokó batár, mely az erdei út egye-
netlenségén kissé félrebillen. A hintó 
a nézőtől távolodik, úgy hogy az 
egyik lónak csak a füle látszik, a 
magas bakon, egyenesen ülő kocsis-
nak pedig a háta, rizsporos paró-
kája s rajta a háromszögű kalap. 
A batár hátán nagy csiszolt ablak 
van, melyen át a benn ülő fiatal pár 
látható, a férfi feje a fehérruhás 
asszonyka vállán pihen. A batár 
rugójára hátul felkapott a kis po-
gány Ámor isten s furulyáján halk 
nászdalt fúj. A ritkuló fákon át-
sejlik, mint a jövendő boldogság 
jelképe, a napsugaras, szabad mező. 

Érdekes jelenség, hogy a művésze-
tek egymásra való hatásában a köl-
tészet ritkábban vesz ihletet testvér-
művészeteitől, mint emezek a költői 
alkotásoktól. A szobrászat és festé-
szet remekeinek végtelen sora, a gö-
rög világtól fogva nagyjában nem 
egyéb, mint költői alkotások szavak-
ban érzékelhető tartalmának formá-
ban, színben, fényben és árnyban, 
vonalban való szemléletessé tétele; 
a zeneművészetnek, voltakép pusz-
tán hangulatra, érzésre vonatkozó 
alkotásai mögött is rendesen vala-
mely szöveg rejlik, mely mestereit 
műveik megteremtésére bírta: a 
megzenésített dalok, a karénekek és 
operák végtelen sora, sőt még a 
tisztán zenei alkatú szonáták és 

szimfómiák birodalma is ezt igazolja, 
a programm-zenéről és Wagner ze-
nedrámáiról nem is szólva. Ennek 
ellenkezője jóval ritkább eset. A 
költészet csak elvétve ihletteti ma-
gát a többi művészet termékeitől 
saját alkotásra. Gyér nyomait talál-
juk ennek a Görög Anthologia epi-
grammáiban, hol egy-egy vésett kő-
nek vagy szobornak művészi hatá-
sáról számol be az inkább elmés ma-
gyarázatra. mint érzelmi benyomás 
tolmácsolására törekvő író. Aka-
dunk ilyenekre a renaissance-ban; 
nagyobb számban a francia par-
nasszusi költők műveiben, akik 
Théophile Gautier szavai szerint 
„finom ujjal követik az achát csík-
jaiba vésett Apolló arcélét". Zenei 
művek még ritkábban adnak ösz-
tönt költői termékek keletkezésére, 
legföljebb az olimpusi Beethoven 
riasztja fel a gondolatok raját, me-
lyek szóbeli kifejezésre törnek, mint 
például Reményik Sándornak „Be-
szélgetés Beethovennel" című költe-
ménye, mely azonban inkább a nagy 
titán egész életművének és egyéni-
ségének visszhangja, semmint vala-
mely művéé. 

Önkéntelen fölvetődik a kérdés: 
honnan van az. hogy a költészet 
erősebben ihleti a többi művészetet, 
mint ezek a költést? Azt hiszem, 
hogy e kérdés sokkal bonyolultabb, 
sokkal nagyobb és hosszabb külön-
tanulmányt követel, semhogy erre 
egy rövid elmefuttatásban megfe-
lelni lehetne: de azt is vélem, hogy 
érdemes volna e kérdéssel bővebben 
foglalkozni, mert nem egy mély be-
pillantást kaphatnánk a művészetek 
sajátságaiba és lényegébe. Én vala-
hogy úgy érezem, hogy a költészet 
birodalma jóval nagyobb, határai 
sokkal tágabb területet fognak be, 
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mint a többié; hogy a Madách sze-
rint „szűk korlátú szó" lelkünknek 
több húrját érinti, mint a többinek 
pusztán akusztikai vagy optikai ha-
táson épülő alkotásai. Ám döntsék 
el ezt a hozzáértők; én e helyt csak 
fölvetem a kérdést s inkább egy-két 
bennünket közelebbről érdeklő pél-
dát említek. 

Petőfiről csak egy esetben tudjuk, 
hogy képzőművészeti alkotás költői 
munkára bírta. Ez a „Vándorélet" 
című verse, melyet Barabás Miklós-
nak, az Aradi Vészlapokban meg-
jelent „Cigánycsalád" című képéhez 
készített. A vers mozzanatról mozza-
natra követi a kép egyes elemeit, 
valóságos képmagyarázat, mely 
szinte minden szavában kötve van 
a kép elemeihez, de jóízű humorá-
val mégis kedvezően elüt a szoká-
sos képszövegektől: alkalmi, mond-
vacsinált vers. nem szabad ihletből 
származó, de mégis rávall írójára. 
Miiven más ugyancsak Petőfinek 
,,Tiszá"-ja, melynek képeit a közvet-
len szemléletből merítette, hangu-
lata a nyári nap alkonyulatának 
benyomásaiból fakad, melyek a ter-
mészet néma fenségétől áhitatos 
himnuszba olvadnak. A képhez ké-
szült kőnyomat csak sovány illusz-
trálása a költemény végtelen gaz-
dagságának. 

Szépművészeti Múzeumunk kép-
tárának újkori osztályában látható 
Franz Stucknak. a müncheni Seces-
sio kiváló művészének képe: „A 
Sphinx". Kékesszürke sziklán hever 
az ókor szörnyetege; nőstényorosz-
lán testéről női fej hajlik le a kar-
mai közt vergődő férfiúra s a pusz-
tító szenvedélvtől elaléltnak ajkára 
csókot forraszt. A háttérben a szen-
vedélyt jelző izzó lángok lobognak. 
Aki valaha olvasta Heine „Dalok 
könyvét" ráismer rögtön az előszó 
verseire: 

Amott a kapú előtt egy sphinx, 
Iszonyat és vágy keverve, 

A teste oroszlán s karma is, 
De asszonyé feje, keble . . . 

A márványkép életre kelt, 
A szikla nyögve ébredt — 

A lángot szomjan itta föl, 
Mely csókjaimban égett. 

Fölitta majdnem lelkemet — 
És szenvedélyre vágyva 

Általkarolt és karmait 
Szegény testembe vájta . . . 

Stuck képe azonban nem illusztrá-
ció, nem magyarázója a szövegnek, 
hanem Heine költeményétől ihletett 
önálló műalkotás, melynek már nin-
csen szüksége a vers fölvilágosító 
szavaira. 

Heine Sphinxének családjába tar-
tozik Ady Endre „A könnyek asz-
szonya" című költeménye (Új ver-
sek. 1906). mely hangjánál, egyes 
kifejezéseinél és fordulatainál fogva 
rávall mintájára: a szívbevájó uj-
jak, az édesen maró ajkak, a 
szfinksz-asszonv mind Heine-i ihle-
tűek. Van azonban egy kifejezés, 
melyből azt lehetne következtetni, 
hogy Ady Stuck képét is ismerte: 
a lebbenő haj. melyről Heinénál 
nincsen szó, s amely Stuck képén 
csakugyan a nőoroszlán fejéről a 
férfiúra borul. A képet Ady láthatta 
Budapesten, mert már jóval a vers 
keletkezése előtt az állam tulajdona 
volt. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
palotáj ának asztaláról úgynevezett 
patkós termében lóg Wágner Sán-
dor képe: „Izabella búcsúja". E kép 
Kemény Zsigmond „Zord idő" című 
regényének végjelenetét ábrázolja: 
„Izabella királyné, azon ponton, 
mely Erdélyt Magyarországtól el-
választja, egy terebélyes, egy test-
vértelen hárshoz lépett... kivonta 
tokjából tőrét, s a hársba, mely hű-
vös árnyával körül fogá. bevéste ne-
vét, e szavakkal együtt: Sic fata 
volunt." A kép híven követi a 
szöveget, csupán a fa nem hárs, ha-
nem hatalmas tölgy, melynek kér-
gébe a történeti három betű: S. F. 
V. van bevésve. A kép egyik bizo-
nyítéka annak, hogy az 1862 máju-
sában megjelent regény mekkora 
hatással volt. A képet azonban nem 
elmondható tartalma teszi értékessé 
— ez nem is festői érték — hanem 
a tájnak hangulata, mely hű kifeje-
zője a királyné érzelmeinek. Ez 
emeli ki az ..irodalmi" képek nagy 
sokaságából, mely a mi ötvenes-hat-
vanas évekbeli történeti festésünket 
jellemzi. Tolnai Vilmos. 

A BAROKK MINT AZ ELLEN-
REFORMÁCIÓ MŰVÉSZETE. A né-
met művészettörténet az , utolsó év-
tizedekben a fejlődésnek egy olyan 
magas fokára emelkedett, hogy min-
taszerűvé vált más szellemi tudo-
mányokra, elsősorban az irodalom-
történetre nézve is. Irodalommal ko-
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