
főlt sem teszi rokonszenvesebbé, hogy szerelmi "boldogságában és grófi btztonségéban
éppen csak részvéttel kiséri az üldözöttek sorsát. '
, Ilyen jelenetet Csokonai természetesen akkor-sem írhatott volna le, ha a darab

nem évekkel a Martínovícs-ügy előtt születík, Itt már nem lehet a későbbi Csokonai
hoz fellebbezni: Martinovicsékról soha nem emlékezett meg, s ha szocíálís és kultu
rális tekintetben voltak is Rousseau-ból táplálkozó forradalmi hajlandóságai, nem egy
versének tanusága szerint: a francia forradalmat (lásd pl. a Karnyóné-benl) ő is' olyan
rémülettel nézte, mint kortársai, s politikai loyalitását a Diétai Magyar Múzsa kantátéi
tól haláláIig megőrizte.

Mindent egybevetve, az újjáformált Csokonai-darab (amely tíz évvel ezelőtt a
kapzsi és kegyetlen német könyvárus alakjának előtérbetolásával bátor tüntetés volt
az akkori idők hatalmasságai ellen) -, ma kedves játékosságában is komoly szolgálat
a pártfogók helyett közönséget kereső magyar irodalomnak.

Benedek Marcell

I{ÉPZÖMÜVÉSZET
A SZÉPMűVÉSZETI MÚZEUM ÉS A

FÖVÁROSI KÉPTÁR KIÁLLITÁSAI. OLA
SZOK, FRANCIÁK, MAGYAROK.

A kishiján teljesen helyreáIlitott szép
művészeti múzeum a hazatért remekmű

vek legértékesebbjeiből, mintegy a vi
szontlátás örömére kiválogatott első ki
állitása ,után hosszabb szünet után egy
második', már rendszerező - a tájékoz
tató és emlékeztető muzeálís jelleget is
hangsúlyozó - tárlatot rendezett a 17. és
18. század olasz festészetéről. Ezzel egy
idejűleg az izlésesen átrendezett szebor
csarnok melletti oldalteremben francia
grafikai kiállitás is megnyilt; A fővárosi

képtár pedig "Magyar valóság" címmel,
tanulságos áttekintést nyujt a mult szá
zad és a jelenkor magyar festészetéről.

Olaszok, franciák, magyarok elevened
nek meg a néma vásznakon és leplezet
len nyiltsággal tárulnak ki, a sejtést, a
kételyt, a töprengő homályt is világos be
szédbe oldva fel, ahogyan csak remekmű

vek tudják üdítő feltisztulással a valót
láttatni. Az olaszokban a "rinasclmento"
a nagyegyéniséggel együtt az ókori ősök

maneszeit is felszabadította. Innen a rop
pant távlat, a monumentális iránti rend
kívüli érzékük. A franciákban egyetlen
nagy öntudat, az egységes nemzeti krí
tikai szellem -sugallatos fénye verődik

vissza. Még a legnagyobb, akár olasz,
.akár francia egyéníségben is, rajta kívül,
láthatatlanul egy óriás lépteít is halljuk
-s lehelletét érezzük, míntha irányított
ütemre moccanna benne minden életmeg
nyilvánulás. Egyiknél is, másiknál is,
.sohasem az árral szemben, inkább egy

szárnyaló lendület igézetében Jon' létre
az alkotás. A magyarban akaratlan fel
sír a magány vigasztalan egyedülvaló
sága. Tüzes, szép felhorkanás ok és seb
től vérző megtorpanások között bukdá
csol csattogó denevérszárnyakkal az
egyetemes emberi, meg a misztikus ér
zékfölötti hasztalanul ostromolt légköré
ben. A magasrepülésre egyedül késztető,

serkentő "közösségi, visszhang" hiányá
ban, egymaga küzd meg a témával és a
kifejezéssel. Egyénileg lehet bármilyen
kimaagsló, hatása helyi, sajátosan vidéki
marad.

A 17. és 18. század olasz festészete az
érett szépség őszi hervadására emlékez
tet. Méla báj, káprázatos fénypásztákba
szétomló, de többé már felnemforrósító
színpompa jellemzi. Elgyönyörködtet egy
egy részletkidolgozás tüneményes finom
sága, a mindig bőségesen kéznél lévő

téma választékos könnyedségű megraga
dása, a fölényes, szinte már játékos nagy
vonalúság. Csupa örökölt biztonság, meg
a meglepetéstelen gazdagság únt telített
sége, a tetszésszerint szabályozható ter
mékenység mértéke érzik meg minden
ecsetvonáson. Futó pillanatokig vonzó, de
állhatatosan nem nyűgöz le ez a művé

szet.
A nagy gonddal, odaadással, 'a stílus

iránt érzékeny és a' szomszédosításnál ta
pintatos szemmel rendezett gyüjtemény
nek, különösen velencei (18. század)
anyaga a leghiánytalanabb.. Akiállitás
legszebb darabjai: Domenico Fetti "Alvó
leány"-a, Annibale Carracci bib'liai képe:'
"Jézus és a samáriai asszony a kútnál",
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Battista Tiepolo "Mária és József meg
jelenik öt szentnek" és Sebastiano Ricci
"Mária mennybevitele" című remeke.

A raktárból először került közszem
lére egy bolognai festő Máriája a gyer
mekkel, továbbá Alessandro Magnasco
.Képesléda-ja. Magyar vonatkozésú Pit
toni "Magyarországi szent Erzsébet ala
mízsnaosztása", A hazánkban több képé
vel képviselt Altomonte "Szent András"-a
jellemzően gyöngéd lélektani árnyalatok
ban otthonos alkotás. A nagyméretű ké
pek közül kiemelkedik Luca Giordano
"Menekülő szent család"-ja, Vincenzo
Carducci "Assisi szent Ferenc"-e, amint
megjelenik előtte az immaculata con
ceptio jelvényeivel Mária, a gyermekkel,
továbbá Francesco Furini "Adonist sirató
Venus"-a. Bensőséges ihletésű, áhitatot
sugalló Massimo Stanzione őszinte át
élése: "Joachim és Anna találkozása".
Felszinesen hatásos és tetszetős, túléret
ten szép Bernardo Strozzi: "Angyali üd
vözlet"-e s Matteo Rosselli "Orzőan

gyal"-a. Figyelemreméltóak: Giuseppe
Maria Crespi, Bazzani, Pannini, II Gigoli,
Diziani, Zuccarelli, Guardi, Pellegrini,
Ghislandi művei.

A francia grafika vitathatatlanul ma a
legelső a világon. Erő és lágyság, nyers
keménység és suhanó báj tökéletes
egyensúlya bűvöli a szemlélőt. Nincs
érzés, hangulat, lelki mozzanat, rejtett
gondolat, áruló indulat, amit észre ne
venne s ki ne tudna fejezni. Az átvilá
gitó szellem felvillanyozó, eligazitó fénye
ragyogja be. Csak a zene lehet még
ennyire érzékletes, meglepő, a gondolat
tal versenytrepülő, a sejtelem' elé vág
tató, ékesszólóan helyettünk megnyilat
kozó. Daumier könyörtelen irónjával a
mély felelőssége tudatában leleplező mo
ralista tart lelkiismeretvizsgálatot. Tou
louse-Lautrec a beszennyező indulatok, az
önző érvényesülés, a hivalkodás, a má
sok vetélkedő, sóvár pillantásaiban süt
kérező lélekkoldusok páratlan krónikása.
Millet magvetőiben. görnyedő, vagy pil
lanatra elmélázó dolgozóiban: életérzés és
természet úgy olvad össze, mint ima a
harangzúgásban. Corot tündéri tájaiból a
lélekből visszaverődő napfény árad, elke
veredve a földből, levegőből, vízből fel
szálló illattal. Renoir harmatosan üde
leányalakjai elvarázsolt tündérek, ha so
káig megbámuljuk, megelevenednek és
csókot lehellnek. Monet fénytől szikrázó

falombjain át: süt a nap izzó heve. Cé
zanne megdöbbent látásának erejével és
gazdagságával, Manet komor bájával,
Gauguin tárgyba töményitett gondolatát
vitelével igéz meg. És Rodin, Pissaro,
Daubigny, Degas, Delátre, Signac, Sisley,
Denis, Vuillard, Picasso, Vlaminck, Ma
tisse! Ahány kép, annyi meg-megújuló
szépség, a műélvezőben továbbélő való
ság, jelképpé áthasonuló kettősséggel.

Csak két kiragadott példa: Bonnard ál
modozó leányalakjának kibontott haja az
ébredő természet zöldjével egyesül, mint
a tavasz megszentelése. Forain megtért
tékozló fiúján a pikkelyszerűen megszak
gatott ruha a megbocsátó apa ölelő kar
jai közt, a megbánás, a hála, a szeretet
forró alázatában: megilletődött szemünk
előtt hull le, mint a vetkőző lélek meg
tisztulása.

Idegen szemmel se lehet közönnyel el
haladni a magyar festményremekek előtt.

Munkácsy, Paál, Rippl-Rónaí, Med
gyánszky, Ferenczy, Egri, Koszta, Nagy
Balogh, Nagy István, Rudnay, Derkovits:
a világ bármely táján kimagasodnék, hó
dítana, hiveket szerezne. De minket, hon
fitársakat, a műélvezeten kivül csodálat-

. tal is eltöltenek és megborzongatnak tra
gikus nagyságukkal. Ha nem menekülnek
a csendélet, az idill, egy kisajátitott táj,
valamely részletkérdés védőséncai közé,
végzetesen választott témáik mindig vé
resen komorak, vígasztalanok és cson
kák. Munkácsyt egy rajongó külföldi vi
lág tömjénezése se szabadithatta meg ma
gyarságának kínzó kételyeitől. És akik
az itthoni környezetből egy tapodtat se
léptek ki, egy Nagy Balogh, egy Derko
vits voltak csak igazán magukra utalva.
Hősi erőfeszitésűk és végső győzelmük az
anyagon: minden elismerésünket és köny
nyes szeretetünket megérdemli. Micsoda
lélekbúvárok, a szenvedésnek, a magány
nak, az állhatatosságnak milyen óriásai
a magyar festőlángelmék!

Medgyánszky mohó megismeréssel, túl
áradó szeretettel kiértékelt csavargó-fejei:
az isteni szikra kegyelmi nyomainak felfe
dezése mindenegyes emberi teremtésben.
Tájképei vallomáserejű önarcképek, rem
brandti mélységgel és titokzatossággal. Fe
renczy alakja mindig hatalmasabbá, élővé,

jelképivé tornyosul. Nagyméretű tája a
lombos gesztenyefával, meseszerű kék ég
boltjával és képzeletbeli zöld pázsitjával:
avalóságnál valóbb felismerésként hat



és háttal fordult, prózaias férfialakja a
költészet csalhatatlan bűvösségével érzé
kelteti a múlandóság és a mindenség ket
tős rejtélyét.

Rippl-Rónaí álomlátó, > az elérhetetlen
messzeséget érzékelő, fényittas, árnyala
tokban telhetetlen bőségű sztneível: egy
egy pillanat felejthetetlen egyedülvaló
ságában, lankadatlan éberséggel, a legki
tapinthatóbb, legköznapibb prózai valósá
got örökítette meg. Ez a megifjító kettős

ség - a röpke perc és az öröklét elvá
laszthatatlan, együttes szemlélete - re
mekmüveinek voltaképeni, az élet titkát
hordozó, lüktető varázsa.

Egry a valóságnak ilyen mámoros tet
tenérésére nem áhítozik. Más csodát hoz
létre. Mint a levegő, a napfény és a víz
kimeríthetetlen játékának megszállottja:
elvont fogalommá éli át, a gondolkodó
szív balzsamául, az első látás frissen meg
őrzött káprázatait. Minél tovább nézzük
"Szivárvány"-át, vagy a "Balatoni Ié
nyek."-et, annál teljesebb életérzéssel
döbbenünk rá, hogy részei vagyunk, mi
is, a kozmíkus kisugárzásoknak. "Virág
csendéletv-ében bent van a Balaton is.

Koszta varázsos színegyéniségének
muskátli és bazsalikum illata tősgyökeres

magyar jelleggel fémjelzi minden ecset
vonását. A quattrocento festményeinek
olasz ege keveredik vadvirágos magyar
rónaszemléletével, a megszépítő messze
ség lebegését a vastag való közelségével
egyensúlyozva. Nagy István pasztellké
peinek hangulata tiszta és szemérmes,
mint egy szüzi leánylélek. Ahány, ugyan
csak változatos, a szív néma dallamát
zsongó tájképeit nézzük, a székely hava
sok friss levegője csap meg. Rúdnay is
akkor a legnagyobb, amikor belefelejtke
zik Bábony szelid lankáinak, jólismert
fáinak és átvonuló felhőinek megúnhatat
lan elemzésébe. Legszebb ilyen tájképei.
költészet is, muzsika is.

Nagy Balogh és Derkovits: Két meg
nemalkuvó hős. Nekik sikerült, amin el-

véreztek nagy magyar lángelmék: legyőz

ték a sorsukat. Rendíthetetlen szívóssá
guk pótolta a kedvező légkör hiányát,
hogy egyetemessé nőhessenek. Nagy Ba
logh apróméretű vásznain legyűrhetetlen

természeti erők küzdenek. Földmunkásai
még tán Milletnél is hitelesebbek, meg
rázóbbak. Tudattalanul ódát zengenek az
általuk felmagasztosult emberi verejték
ről. Derkovits elévülhetetlen "Anyája"-ja
bibliai háttér nélkül is vallásos áhítatot
kelt. Dolgos munkásasszonya, keresetlen
bájú arcával: természetes és egyszerű,

valóságos érzékletes csoda. Es mégis ez
a hétköznapi, szépítőszereket nem látott,
de most kisimult és a földöntúli boldog
ságtól sugárzó női arc, amelyet a kimond
hatatlan gyöngédséggel átkarolt kisded a
rásímuló arcocskájával félig eltakar: az
anyaság szent misztériumának oltára.

Es még igen sok igenkiváló festő szép
és értékes képe tanuskodik a "magyar
valóság"-ról, hogy Zrínyi szavával: egy
nemzetnél se vagyunk alábbvalók. Bú
csúzva e szerencsésen rendezett, sikerült
kiállítástól, egyrecsak a lélek lámpásával
kutatva a bensőséges, őszintén igaz, alá
zatosan hivő megnyilatkozásokat, elme
nőben ismételten szemügyrevesszük, fel
tünést keltő gyüjteményes kiállításának
harminc darabját is emlékezetünkbe
vésve, Ilosvai Varga István színköltemé
nyeit. Egy véresen komoly, költői mű

vészlélek, aki ritmikusan összecsengő, el
bájolóan hangulatos színdalokat kompo
nál a vörös, a sárga, a zöld és a szürke
alapszínek variációs témáira. Zengő

bongó rímek, lágy trillák és csillámló fu
tamok édes zenéje kering színeinek fi
nom, jellemzően egyéni kifejezésében.
Vallomáserejü, hű tolmácsa vívódásai
nak, élményeinek, gazdag lelkiéletének,
de ugyanakkor Szentendre lelkét, belül
ről is látott igazi, ősi vonásait is meg
örökítik szerelmetes gonddal készült táj
képei.

Hayls Géza


