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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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molyan foglalkozó ember nem me-
het el büntetlenül az újabb művé-
szettörténeti tárgyú munkák mel-
lett. Erről józan ésszel persze soha-
sem lett volna szabad megfeledkezni, 
hisz annyira kézenfekvő a külön-
böző művészetek egymáshoztartozó-
sága, rokonsága, hogy minden-
kor is szomorú egyoldalúságról 
tett tanuságot az, aki csak egyik 
águkkal törődött. A filológiának 
az aprólékos részletekbe való túl-
zott elmerülése segítette elő azt, 
hogy úgyszólván szakadékok ke-
letkezzenek rokon tudományok, 
sőt egy-ugyanazon tudománynak 
különböző ágai közt. Ennek az álla-
potnak a tarthatatlansága legkirí-
vóbban napjainkban mutatkozik, 
amikor a szellemtörténetinek neve-
zett irány felülkerekedése megcáfol-
hatatlanul bizonyítja be még a tá-
volabb állónak is, hogy a filológiai 
irányzat túlzásai a régebbi száza-
doknak annyira lenézett tudákos 
polihisztorkodásához vittek közel 
bennünket s ebből csak az értelem-
keresés menthet ki. A szellemtörté-
net az a szó, amely Weisbachnak a 
barokkról szóló szép művéhez (Der 
Barock als Kunst der Gegenrefor-
mation. Berlin, 1921) a kulcsot szol-
gáltathatja. Ritkán mutattak még 
rá olyan keresetlen egyszerűséggel 
s mégis olyan meggyőző erővel arra, 
hogy egy kornak egész művészete 
hogyan nő ki abból a szellemi lég-
körből, amely ezt az időszakot jel-
lemzi. A nemzeti különbségek, a 
népi sajátságok, ezeknek módosító 
ereje sincs azonban figyelmen kívül 
hagyva. Ugyanaz a szellemi áramlat 
s a velejáró stílus kisebb, de nagyon 
jellemző módosulásokat szenved a 
különböző országokban. Weisbach 
különösen fényesen mutatta ki ezt a 
spanyol barokkról írottakban. Ez 
ikertestvére az olasznak, ugyanabból 
a nagy szellemi mozgalomból nőtt ki 
s mégis mindaz megkülönbözteti 
emettől, ami a komoly, szenvedélye-
sebben a mélyre hatoló spanvol lel-
ket elválasztja a felületesebb, köny-
nyedebb itáliaitól. 

A szép kiállítású mű igen sok, 
nagyon jó képet hoz, melyek mint 
bizonyító anyag teljességgel nélkü-
lözhetetlenek s melyek sok szem-
pontból jelentősen meg is könnyítik 
az író feladatát. Viszont az is igaz, 
hogy még ez a gazdag képanyag 
sem hatna azzal a feltétlenül meg-

győző erővel, ha a szerzőnek a lénye-
gest csodálatos precizitással, tömör 
rövidséggel, de mégis a fantáziát 
kellőkép mozgásba hozó élénkséggel 
kiemelő találó leírásai, jellemzései 
nem kísérnék ezeket a képeket. A 
történeti és lélektani alapvetés, me-
lyet az első fejezet nyujt, a követ-
kezőkben kifejtett közös barokk-
ismertetőjegyek (a heroikus, a 
misztikus, az erotikus, a kegyetlen-
ség mint ható elem), az összes kép-
zőművészetekre (festészet, szobrá-
szat, építészet) kiterjedő figyelem, 
az irodalom és a költészet belevonása 
a tárgyalásba, az itt mutatkozó je-
lenségek összekapcsolása, az alkal-
mazott jelek, a tipologia levezetése 
korábbi korszakok művészetének a 
tekintetbevételével, az egész irány-
nak a lassú, de biztos kifejlődése, 
csúcspontjának elérése utáni ha-
nyatlása majd kicsendülése a roko-
kóban olyan szépen végigvezet a 
barokk-kor minden fázisán, annyira 
megismertet ezen stílus minden sa-
játságával, hogy nincs ember többé, 
aki tisztában ne lenne ennek lénye-
gével e könyv elolvasása után. 
Egyben azonban sok más megvilá-
gosodik előtte, hirtelen, egy csa-
pásra megnyílnak szemei minden 
hasonló jelenség számára minden 
más téren. Nemcsak Rubens, Ber-
nini, Velazquez, Raffael, Correggio, 
Lorenzo, Lotto, Barocci, Greco, Zur-
boran, Murillo, Giovanni, Lanfranco 
és mások műveit fogja más szemmel 
nézni, hanem Tassót, Shakespearet, 
hogy csak a legnagyobbakat említ-
sük, kik itt szóba jönnek, egészen 
máskép fogja látni, megérteni. 

Éppen itt rejlik azután annak a 
titka, hogy hogyan s mikép kapcso-
lódik minden művészetnek a törté-
nete szükségképen egymásba. Gyö-
nyörű példákban látjuk, hogy mikén 
törekszik mindegyik a maga mód-
ján, a maga eszközeivel közös eszmé-
ket, élményeket, ideálokat kifeje-
zésre juttatni, tolmácsolni, ezek ér-
tékéről meggyőzni, velük, általuk 
hatni. Rögtön megvilágosodik itt 
még a nem szakember előtt is, hogy 
milyen nagy jelentőségük van az 
utóbbi időben a formakérdések 
körül kifejlődött harcoknak az 
irodalomban, azaz irodalomtudo-
mányban. Minden irodalommal 
foglalkozó embernek, ki az utolsó 
pár évtized különböző másirá-
nyú hatásai miatt elvesztette 
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ezek irányában a kellő érzéket, fel-
tétlenül a képzőművészetekhez kel-
lene iskolába járnia, hogy ezt az 
érzéket visszaszerezze. Főként Weis-
bachnak ebben a könyvében csodá-
latos tisztán vannak ezek a szem-
pontok kidolgozva. Itt meg van az 
valósítva, amit Walzel legújabb 
nagy „Handbuch der Literatur-
wissenschaftt"-jában követel: a látás 
a maga ideális élességében. Hogy ez 
nem olyan egyszerű dolog, arról is 
maga Walzel győzhet meg, ki az 
európai művészet egyik legismertebb 
remekművének, a sixtini madonná-
nak a példáján bizonyítja be, hogy 
milyen nehéz volt éppen a művészet-
történet számára is igazán helytálló 
leírást adni erről s mennyit kontár-
kodtak még nagynevű emberek is 
mind a távolabbi, mind a közelebbi 
multban, míg Wölfflin meg nem nyi-
totta szemeinket (1. Wölfflin könyvét 
„Klassische Kunst", München 19146. 
131. 1. A látásról a művészetben; 
1. továbbá az ő híres Kunstgeschicht-
liche Grundbegriffe c. művét is 
1915-ből.) 

Weisbachhoz visszatérve fel kell 
mármost vetni a kérdést, hogy 
mennyiben az ellenreformáció mű-
vészete a barokk, azaz mi köze e 
kettőnek egymáshoz. A modern né-
met protestáns vallástörténet már 
hozzászoktatott bennünket ahhoz, 
hogy a reformációban mintegy azt 
a szellemi lökést lássuk, amely az 
ellenhatás kiváltásával és a körü-
lötte keletkező nagyharccal még 
meghosszabbította a középkor éle-
tét a XVIII. századig s új erőt ön-
tött a katholikus egyházi életbe is. 
Ezek a harcban edződő új erők ját-
szanak nagy szerepet a barokkban. 
Weisbach olyan elmélyedő szere-
tettel mutatja ki a szellemi kapcso-
latokat Loyola Ignác lelki gyakor-
latai és a barokk egyházi művészet-
nek föltétlen meggyőzésre, hatásra, 
magával ragadásra törekvő jelleme 
között, hogy nem bírunk neki el-
lentmondani. A gazdag példatár 
lépésről lépésre jobban meggyőz 
igazáról és betetőzi az egészet a 
mű befejező része, hol immáron az 
építészet belevonásával is gyönyö-
rűen vázolja, hogy az egész barokk-
templom mennyire a teljes illuzió-
keltés szolgálatában állott. A hívőre 
mindennek olyan erővel, közvetlen-
séggel kellett hatnia, hogy mintegy 
ledőltek a földi lét korlátai, a testi 

és túlvilági létnek egymásba kellett 
folyniok legalább a szent helyen 
tartózkodás idejére. Feje fölött 
az eget, a szentekkel, angyalok-
kal, Istennel magával látta, maga 
körül a hit hőseit, vértanúit a 
legkifejezőbb helyzetekben szo-
borban és képben, a misztikus 
extázisban az anyag és szel-
lem közt a kapcsolatot létrehozó 
nagy rajongókat. Minden, de min-
den buzdított, rábeszélt, szuggerált, 
vitt előre a vallásos elmerülés út-
ján, hivatva volt az elmult korok-
ban annyira megtámadott hitet 
újra föléleszteni, erősíteni, fokozni, 
ami nagy mértékben sikerült is. 

Ha ez a vezető, szuggeráló erő 
nagy rokonságot mutatott a je-
zsuita törekvésekkel, a misztika a 
maga vizionárius elemeivel persze 
nem annyira ővelük függött össze, 
sőt ez a rend többé-kevésbbé állást 
is foglalt ellene. Jellemző azonban, 
hogy a nagy szellemi áramlatnak 
ők is kénytelenek voltak engedmé-
nyeket tenni és Szent Ignácot ha-
marosan mint ördöngösök meggyó-
gyítóját, mint csodatevőt képben 
bemutatni, noha eredetileg ellene 
voltak az ő ilyetén szerepeltetésé-
nek. A nagy misztikusok, szent Ka-
talin és szent Ferenc, kik számta-
lan formában jelennek meg a ba-
rokk művészetben, persze egy egé-
szen külön világnak a képviselői 
még így is. Ha azonban Loyolai Ig-
nác spanyol volt is, mégis a spa-
nyolok alkották ezen a téren is a 
legmeggyőzőbbet, a legbensősége-
sebbet. Elég Grecora, meg Zurbo-
ranra utalni. Természetesen a leg-
különbözőbb válfajokra lehet egy 
kategórián belül is rámutatni e kor 
művészei és műalkotásai közt. Mu-
rillonál pl. a boldogító momentum 
áll a középpontban. „Egy egész 
menyországot alkotott telve zavar-
talan harmóniával, békés, boldog 
megnyugvással.'' 

Weisbach kitűnően ért ahhoz, 
hogy a nagy koncepció szem előtt 
tartásával mégis kellően érvényre 
juttassa az egyéni különbségeket, 
az individuumot egyáltalán. Nem 
tesz erőszakot a központi eszme 
kedvéért egy tárgyalt művész mű-
vein sem. Amit pedig újra meg újra 
ki kell emelni és eléggé hangsú-
lyozni sem lehet: a különböző ele-
meket olyan magától értetődő ter-
mészetességgel foglalja össze, any-
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nyira respektálja mind a szellem-
történetet, mind az anyag- és esz-
köztörténetet, a formák fejlődését, 
a mimika, a kifejezőkészség, a típu-
sok kialakulásának történetét, hogy 
ezt csak mintaszerűnek lehet mon-
dani és követésre méltó példaként 

felállítani. Szól ez azonban nemcsak 
a művészettörténetnek, hanem az 
irodalomtörténetnek is. Bárcsak mi-
nél olvasottabb könyvvé válnék 
Weisbach műve e körökben, de a 
nagyközönség soraiban is. 

Koszó János. 

K Ö S Z Ö N E T E T M O N D U N K ezen a helyen egy fiatal jegyespárnak a hozzánk 
intézett alábbi levélbeli bejelentésért. 

„. . . Mind a ketten kezdettől fogva olvasói vagyunk a NAPKELET-
nek. Eljegyzésünk előtt összeültünk és számvetést tettünk, hogy mennyibe 
kerülne, ha a szokásos ünnepélyességgel tartanánk meg eljegyzésünket. 
Csak a legszükségesebb kiadásokat számítottuk és szem előtt tartottuk 
a legnagyobb egyszerűséget, számvetésünk mégis valamivel nagyobb ösz-
szeget eredményezett 8 millió koronánál. Nem nagy pénz ez manapság, 
de mégis megdöbbentett bennünket, hogy ekkora összeget elköltsünk 
csupán egy ünnepi alkalom emlékére. Elhatároztuk, hogy nem tartunk 
ünnepélyes eljegyzést és az így megmaradó pénzt, kikerekítve 10 millióra, 
felajánljuk a NAPKELET céljaira. Nekünk kedvesebb emlék lesz minden 
ünnepi formaságnál, ha elfogadják tőlünk szívesen". 

Ehhez a levélhez fölösleges minden magyarázat, csupán azt említjük meg, hogy 
a vőlegény egy fiatal kiváló katona, a menyasszony pedig Deák Ferenc vármegyéjének 
a leánya. Nevük nyilvánosságra hozatalát megtiltották. A NAPKELET nagy hálával 
fogadja, hogy két lelkes olvasója eljegyzésének ily gyönyörű áldozatkészséggel állít emléket. 
Elősegítenek bennünket abban a törekvésünkben, hogy folyóiratunk gazdag tartalmát, kiváló 
előállítását és páratlan olcsóságát az egyre súlyosodó áremelkedések ellenére is fenntartsuk. 
Köszönetünk érte, áldás fakadjon nemes elhatározásuk nyomán. 

A Magyar Irodalmi Társaság elnöksége. 

H I B A I G A Z Í T Á S ! A mult havi füzetünk 397. lapján közölt 
vers első sorában bűnjelül helyett bűvjelül olvasandó. 
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