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,LÉGI SEMMI" ÉS „ÁLLANDÓ ALAK" 

D A N T E A M A G Y A R SZECESSZIÓBAN 

A címbe foglalt ellentétet eredeti, shakespeare-i összefüg-
gésében idézi és meg is magyarázza Babits európai iroda-
lomtörténete Dantéról szólva, ki tehát „a légi semmi állandó 
alakkal lakhellyel és névvel ruházza fel", midőn a „lélek 
történetének elmosódó állomásait a belső időből a külső 
térbe" vetíti, „ahol határozott beosztást, világos tagolódást 
nyernek".1 A kortárs Fülep Lajosnak az emlékezésről 1911-
ben írt művészetfilozófiai előadása szóhasználatával: for-
mába önti az intuíciót a tevékeny emlékezet közreműködé-
sével.2 Fülep szerint ez ugyan minden műalkotás lényege, 
de ha igazi nagy példát keres, ő is Dante Isteni Színjátékát 
említi. A lélek, a benső, az intuíció és az emlékezés szavak 
— Dante művével kapcsolatban is — következetesen a szá-
zadforduló művészeti irodalmában tűnnek fel, s ez nemcsak 
arra utal, hogy ez a kor ú j Dante-képet alkotott,3 hanem 
arra is, hogy új esztétikájának (melynek a fentiek kulcssza-
vai), új művészetének egyik forrásául Dantét használta fel. 
A Dante korának átmenetiségét tudatosító Dante a kö-
zépkor és a renaissance között című tanulmánykötetben 
(1966) Rába György Babitsról és Dantéról szóló munkája 

1 Babits Mihály: Az európai irodalom története. Bp. é. n. 186. 
2 Fülep Lajos: Az emlékezés a művészi alkotásban. 1911. = F. L. : 

A művészet forradalmátóla nagy forradalomigA\. Bp. 1974. 605—651. 
3 Ennek lehetőségére utal Fülep Lajos: A Vita Nuova és a mai 

olvasó. 1943. = F. L.: Művészet és világnézet. Bp. 1976. 252. 



8 5 2 Tóth Arpád-ülésszak 

l.a ábra 

elemzi ez újabb átmeneti, formát és stílust kereső kort s 
benne Babits útját az új költői forma felé, amihez — jelentős 
részben — Dante-fordításai révén jutott el. Fülepet is foglal-
koztatta az új művészi stílus kialakulása, mert a századelő 
végletesen individualista művészetéről nem hitte, hogy létre 
tud hozni valami örökkévalót (művészi formát) homogén 
kultúra és közösség hiányában.4 Az idő távlatából mégis 
felfedezhetjük ezt a közösséget, tagjai között Tóth Árpáddal. 

4 Fülep Lajos: Új művészi stílus. 1908. - F. L.: I. т. I. k. 484— 
516. 
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2.b ábra 

így tehát most arról beszélhetünk, miként termett az indivi-
dualista kultúra táptalaján : a lélekből (a légi semmiből) még-
is forma (állandó alak),5 miért volt ez átmenet a babitsi 
vagy fülepi értelemben vett stílushoz, s miért volt Dante 
műve szükségszerű termékenyítője mindkettőnek. Magam 
nem lévén irodalomtörténész, a magyar képzőművészetből 
vett példákkal keresem a választ, s ha irodalmi párhuzamra 

6 Lásd a Magyar Nemzeti Galéria 1986-os kiállítását : Lélek és forma 
(Magyar művészet 1896—1914), mely címét, noha más értelemben, 
Lukács György A lélek és a formák című könyvéből kölcsönözte, 
1910. 
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utalok, a „közösség" kedvéért teszem. Az irodalomból is 
csak a költészetre hivatkozom, így Dante hatásának több 
vonatkozását nem említem. 

Két időpont : a millenniumi Pokol-körkép és a Dante halá-
lának 600 éves fordulójára, 1921-ben rendezett megemléke-
zések, kiállítások között tekintem át Dante hatását. Az előbbi 
ugyanis még az akadémizmus jegyében készült, az utóbbiak 
műtárgyait viszont a programszerűség miatt nem tarthatjuk 
az önálló stílusfejlődés állomásainak.® A közvetlen ok pedig, 
hogy Dantéval foglalkozom, Tóth Árpád két összetartozó, 
Dante-témájú verse 1913-ból: a Dante és a Non piu legge-
vano . . ., melyeket a költő monografusa nem vett fel mű-
elemzéseinek tárgyai közé (Kardos László, 1955). Pedig nem 
csak Tóth Árpád, de Kosztolányi Dante-versei (a Négy fal 
között című kötetben 1907-ben az Inferno, Én is, Dante a 
„Croce del Corvo"-ban; a Kenyér és bor Dante-szoborról 
szóló szonettje), Babits hatalmas vállalkozása Dante Isteni 
Színjátékának lefordítására (I. kötet 1913) és ezt kísérő írá-
sai, versei (Nel mezzo, Nunquam revertar, Dante I, II.), 
Juhász Gyula Paolo és Francesco című színpadi játéka, tra-
gikus idillje 1907-ből (és Modern Divina Commedia, Régi 
opálos alkonyat című versei) valamint bizonyára még sok 
más mű jelzi kimondva vagy rejtetten a Dante-téma jelentő-

6 A Pokol-körkép a Városligetben volt látható a Maróti Géza által 
épített csarnokban, Molnár Árpád és Trill Károly műve. 24 részlete 
illusztrálta Gárdonyi Géza 1896-os Pokol-fordítását. A millenáris 
kiállításon szerepelt Ipoly Sándor Dante és Beatrix című festménye, 
szintén akadémikus. 1921—22-es Dante-ünnepségek Székesfehér-
várt, a pesti Vigadóban, Debrecenben a Csokonai Kör rendezésében, 
a Magyar Tudományos Akadémián, Szombathelyen, Kolozsvárt. A 
központi, a Nemzeti Múzeumban 1921-ben rendezett kiállításról: 
A Dante-kiállítás képei és szobrai. = Magyarország, 1921. 249. 6. 
(Kaposi József). Egy újpesti kiállításról szól Jókay Lenke levele 
Juhász Gyulához 1921-ből. = Juhász Gyula összes művei. Levelezés 
I. 1900-1922. Bp. 1981. 335. E kor Dante-kultuszát áttekintette 
Kelényi István: Gulácsy Lajos művészete a századforduló ízléstükré-
ben. Évfolyamdolgozat. 1976. ELTE Művészettörténeti Tanszék. 
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ségét a századelő magyar irodalmában.7 A bennük megidézett 
dantei látomás, a megidézés módja, de maga az életre keltett 
költő alakja is szoros rokonságot tart képzőművészeti ábrá-
zolásokkal, írásokkal. Ezek témáik szerint elsősorban Paolo 
és Francesca történetéhez, Dante alakjához, Dante és Beat-
rice viszonyához kapcsolódnak.8 Tóth Árpád témája is közü-
lük való: a Pokol legcsendesebbje: Paolo és Francesca tör-
ténete az V. énekből és az ezt író Dante. 

Szükségtelen talán sorolni, hogy a romantikának a század-
forduló szimbolikus szecesszióját előkészítő utóéletéből mi-
lyen jelentős műalkotások témája Paolo és Francesca sze-
relme (Csajkovszkij Francesca da Rimini című szimfonikus 
költeménye, 1876, Budapesten bemutatva 1896-ban, Rossini 
Francesca da Riminije, Liszt Dante-szimfóniájábó\ az Inferno 
szinte csak erre az egy témára épül „andante amoroso", a 
festészetben az angol preraffaelita Dante Gabriel Rossetti 
Paolo és Frawcerca-akvarellje, 1855, nálunk Than Mór 
Francesca da Rimini című, már 1921-ben is ismeretlen helyen 
levő festménye).9 A festészet, ha Daniéból merített, minde-
nekelőtt ezt a részletet ragadta ki, különösen a romantikától 
kezdődően, a boldogság és boldogtalanság különféle árnya-
latainak megjelenítéséhez.10 A romantika és a megelőző ko-
rok vagy a későbbi akadémizmus között azonban lényeges 

7 Sárközi, Péter: Dante, catalizzatore della nuova poesia ungherese 
del Novecento. = Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 
1979. 165— 172. — Sárközi Péter: „Minek a selymes víz, a tarka már-
vány?" (A Nyugat-nemzedékek Itália-élménye). = Jelenkor 1981. 
10. 9 1 4 - 9 2 3 . 

8 Eltér tőlük a modern életet, Budapestet a Pokollal azonosító 
Krúdy Gyula: A bölcsek bora. = Magyarország, 1921. 249. 7. 

9 Kaposi József: Dante Magyarországon. Bp. 1911. A műveket 
nem ismerve megemlítem korszakunkból a feltételezésem szerint 
hasonló Ábrányi Emil-operát (1909) s az 1921-es kiállításról Tardos-
Krenner Viktor két képét, Cser Károly két szobrát. Mindük címe: 
Paolo és Francesca. 

1 0Volkmann, Ludwig: Bildliche Darstellungen in Dante's Divina 
Commedia. Leipzig, 1892. 

5 It 86/4 
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szemléleti különbség mutatkozik már az ábrázolás legkül-
sőbb rétegében : míg ezek művészei (Flaxman, Bonaventura 
Genelli, Rodin) aktokként jelenítik meg a Pokol második 
körében örökké együtt repülő szerelmespárt, addig a roman-
tikus fogantatású műveken középkorias öltözetben s általá-
ban földi életükben látjuk őket. így a Rómában élt Carstens 
(1796) szentimentális regényalakokként (lovag és hercegnő) 
mutatja a szereplőket. Figyelemre méltó átmenet Blake il-
lusztrációja (1824 — 27). Ugyanez a kor azonosította magát 
először Dante hőseivel, olyannyira, hogy Luigi Ademollo 
illusztrációja a Színjáték 1817—19-es firenzei kiadásában 
Chateaubriand és Recamier portréit tartalmazza. A század-
fordulóra már monográfiák születtek Francesca da Rimini-
ről,11 művészi ábrázolásairól, s széles körben tették ismertté 
történetét a hazai írók, publicisták is.12 A Divina Commedia 
e — Babits szavaival — legszebb és legnépszerűbb epizódja 
ihlette a 1902-ben Itáliába utazó, s azután kisebb-nagyobb 
megszakításokkal 1915-ig ott tartózkodó Gulácsy Lajos festő 
egyik első ismert művét.13 Nem Dante vízióját, hanem a 
szerelmesek földi történetét jelenítette meg, ennyiben roman-
tikus elődeit követte. Megközelítése azonban kis kitérőt igé-
nyel a kor Dante-képéről. 

Aki Itáliába, egyúttal a múltba is utazik. A 18. században 
az antikvitás emlékeit kutatták ott,14 s még a 19. században is 
hozzátartozott az akadémiai „festész" életéhez a rövidebb-

11 Yriarte, Charles: Françoise de Rimini dans la légende et dans 
Г histoire. Paris, 1883. — Locella, Baron G.: Dante's Francesca da 
Rimini in der Weltliteratur und Kunst. Erlangen, 1906. 

12 Gárdonyi fordításának e részlete külön: = Örökzöld, 1900. 193. 
— Tormai Cécile: A Malatesták városa. (Francesca és Paolo törté-
nete) = Magyar Nemzet, 1900. 170. sz. — Berzeviczy Albert: Itália. 
Útirajzok és tanulmányok. Bp. 1905. — 1890-ben mutatták be Buda-
pesten José Echegaray A nagy Galeotto című drámáját. Erre jelent 
meg Keszler József Dante Galeottója című könyve (2. kiadása 1907). 
Keszlert a Babits—Juhász—Kosztolányi-levelezés is említi. 

13 Szíj Béla: Gulácsy Lajos. Bp. 1979. 19. 
14 Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika. Bp. 1976. 11—36. 
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hosszabb itáliai tanulmányút a klasszikus művészeteszmény 
jegyében.15 A romantikus művészetet s a belőle sarjadó késő 
romantikus, preszimbolista irányokat a középkor szelleme 
és emlékei bűvölték meg: Velence kövei, a Raffaello előtti 
ún. primitív festészet (mely az angol preraffaeliták névadója 
is lett) s Dante alakja és műve, mely egyaránt jelképe a kie-
melkedő személyiségnek16 és a művészi teremtésnek (Blake), 
fantasztikus utazásnak (Delacroix), társadalmi-forradalmi 
indulatoknak,17 egységes nemzeti szellemnek.18 Megjelent a 
századfordulóét közvetlenebbül előkészítő értelmezés is: a 
szerelmes és művész, a boldogtalan és szokatlanul érzékeny 
Dante alakja, a preraffaeliták művészetében.19 A század 
második felének nagy Dante-kultusza tovább gazdagította 
ugyan a Dante-képet,20 de a társadalomból száműzött ember 
egyéni boldogtalansága, különös szerelme a 20. század eleje, 

15 Szabó Júlia: Antik romok a 19. századi magyar tájfestészetben 
és rajzművészetben. = Építés- Építészettudomány, 1974. 3—4. 565— 
577. 

16 Ruskin Stones of Venice című könyve magyarul 1896—98-ban 
jelent meg. Carlyle: Hősökről. 1841. magyarul 1900. Róla Babits 
— Kosztolányi—Juhász levelezése. = Juhász Gyula összes müvei. 
Levelezés I. 1900-1922. Bp. 1981. 103 -104 . 

17 Victor Hugo : La vision de Dante. Péterfy Jenő Zichy Mihály 
A démon fegyverei című festményéről mint Dante-összefoglalásról írt 
1878-ban. = Péterfy Jenő összes munkái II. 1903. 289. Péterfy mű-
veinek e kiadása bizonyára hatott a fiatal nyugatosokra, a szerzőt 
sokat emlegetik levelezésükben. 

18 Rosetti Itáliából menekült apjától ezért kapta a Dante nevet. 
18 Werner Hofmann: Das Irdische Paradise. München, 1974. — 

Timothy Hilton: The Preraphaelites. London, 1970. 101. 
20 Dante születésének 600. évfordulója 1865-ben, Beatrice halálá-

nak évfordulója 1890-ben, Dante túlvilági útjának 600 éves fordulója 
1900-ban. Hatásuk a tudományra: Societá Dantesca Italiana meg-
alakulása 1887-ben, a művészetre: az Alinari kiadó Dante-illusztrá-
ció pályázata 1900—1902, melyen sikerrel vett részt a magyar szár-
mazású Giorgio Szoldatics is (. . . E nelVidolo suo si trasmutava. La 
Divina Commedia novamente illustrata da artisti italiani. Concorso 
Alinari 1900—1902. Bologna, 1979. Galleria communale d'arte mo-
derna di Bologna) 

5* 
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a modern kor kezdete individualista művészetének is forrá-
sát jelenti.21 Babits Dante és a mai olvasó című írása összegzi 
a leglíraibb, legszubjektívebb, az egész világot a saját életé-
nek, sőt szerelmének szemszögéből néző Dante művének 
tanulságait.22 A szerelemtől, Paolo és Francesca érzelmeitől 
megilletődött Dante-alak jelenik meg Tóth Árpád Non piu 
leggevano című versében: a Dante szemén remegve felcsil-
lanó „halk, furcsa bánat" a saját szerelmére emlékező, a 
szerelemről elgondolkozó költő tehetetlenségének fájdalmát 
sugallja. Tóth Árpád saját érzésvilágát vetíti Dantéra, újdon-
sága ebben rejlik. Kortársainál is találunk példát a Daniéval 
való merész azonosításra (Babits: Szimbólumok, 1910),23 a 
tehetetlenség s a magány jellemezte Dante-élményre (Kosz-
tolányi: Szonett egy szoborra) vagy a sors útvesztőiben 
iránytű nélkül tévelygő ember és Dante párhuzamára. Juhász 
Gyula Régi opálos alkonyat című versében (1910) — felhasz-
nálva a fiatal nyugatosok levelezésében fel-felbukkanó Kenedi 
Géza által is megfogalmazott erdő-szimbólumot24 — az elté-
vedt férfi-élet jelképét, a Pokol kezdősorait magára vonat-
koztatta („Járván élet nagy erdejében, / Mint Dante jára 
egykoron"). A magányba zárkózó Tóth Árpád benső élet-
útjának szimbólumává azonban nem maga a költő alakí-
totta a dantei sorokat, hanem egy későbbi szobrász, Beck 
András. 1942-es Tóth Árpád-érmének hátoldala az „emberi" 
költő alakját idézi a fák közt bolyongó férfiakttal, (l.a-b. 
ábra) Akár Dantéra ismerhetünk benne („Az emberélet útjá-
nak felén/egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, / mivel az igaz 
útat nem lelém."). Tóth Árpádra e sorok abban az értelemben 

21 Itthon ezt előlegezte Péterfy Dante-esszéje, 1886. = Péterfy 
Jenő válogatott művei. Bp. 1962. 361 — 407. 

22 Babits Mihály : Dante és a mai olvasó. 1929. = B. M. : Arcképek és 
tanulmányok. Bp. 1977. 368. 

23 Rába György : Két költő. Dante és Babits. = Dante a középkor 
és a renaissance között. Bp. 1966. 582. 

24 Kenedi Géza: Dante nyomai. Fiumei Szemle, 1903. 5. = Kaposi 
József: Dante Magyarországon. Bp. 1911. 236. 
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vonatkozhatnak, amely szerint Dienes Valéria interpretálta 
Dante Színjátékát Babits fordításának megjelenésekor. A 
művészetté vált emberi megismerés útjának példázatát láttatta 
Dante művében: Dante meséje az örök emberről szól, a 
keresőről, „Aki ha egyszer kérdést tett fel önmagához, be 
kell járnia lelkének minden zugát, tanulni, tudni, ítélni kell 
önmagát, hogy válaszolhasson."25 Magányos, kereső s talán 
látó alakként is áll előttünk Dante egy-egy korabeli portrén 
(Paczka Ferenc: Dante, 1899). (2. ábra) 

Nem a közönséges vagy optikai értelemben vett látásra 
gondoltak, természetesen, a századfordulón. Nem is látnoki 
értelemben használták a szót, ami a romantikához állt in-
kább közel. A látás a lényeg meglátásának képességét jelen-
tette akkor. így írt Dienes Valéria Dantéról és a „kereső" 
emberről, „akinek előbb tudnia kell, hogy aztán lásson és 
szeressen". Csontváry is tulajdonított Danténak, s csak őne-
ki, ilyen képességet. Noha Csontváry feljegyezte romantikus, 
eseményeket előrejelző vízióit is,26 Dantéval kapcsolatban a 
tudás és látás összefüggéséről szólt Energia és művészet című 
röpiratában (1912): „sejtette s talán tudta is Dante, hogy a 
látásban rejlik a tudás ismerete, a Teremtő energiája".27 Látás 
és tudás sorrendje természetesen más nála, mint Dienesnél. 
A festő a látást helyezte előtérbe, amivel megszerezhető a 
tudás a lényegről: az energiáról. Volt e korban a látásnak 
más jelentése is. Csontváry az álom jelentőségéről vallott az 
alkotásban,28 s talán szükségtelen is említeni Gulácsy Lajos 
írott és festett álmait hajdani és ismeretlen világokról, amik 
közé tünékeny ópiumálmbk is tartoztak.29 Ez a jelentés azon-

25 Dienes Valéria: Dante komédiája. Huszadik Század 1913. I. 
359. 

26 Pertorini Rezső: Csontváry patográfiája. Bp. 1966. 116. 
2 '„Csontváry"-Kosztka Tivadar: Energia és művészet. A kultűr 

ember tévedése. = Csontváry-emlékkönyv. Bp. 1976. 54— 59. 
28 Pertorini R.: I. m. 120. 
29 Szíj Béla: Gulácsy Lajos. Bp. 1979. — Említhetjük Sassy Attila 

Ópiumálmok című grafikai sorozatát is, vagy Juhász Gyula Az ópium-
szívó című versét, 1914. 
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ban nem kötődött Dante határozott, konkrét, Beatricéről 
szóló álmaihoz. Gulácsy elődei, a preraffaeliták még azokat 
festették, s korunkban is akad példa a megkésett, romantikus 
akadémizmusra (Kacziány Aladár: Dante álma, 1915 k.). 
Gulácsy álmai inkább Dante korához kötődtek, amit rajta 
keresztül ismert. Kissé elnagyolva, XII. századbeli álmok vagy 
Veronai álmok címen állította ki e körbe tartozó munkáit.30 

Álmodott, mint Dante a Vita Nuova szerint, de álmai a 
sajátjai voltak, saját kora elvágyódásának érzékletes és való-
ban álomszerű képei. 

Dantéról egyébként számos portré készült a századelőn. 
Csak a Nemzeti Múzeum 1921-es kiállításáról szóló tudósí-
tás alapján 24-et lehet összeszámlálni.31 Ezek azonban nem 
nagyon különbözhettek a már Péterfy által is korszerűtlen-
nek mondott 19. századi arcképektől, legalábbis meglevő 
példáink szerint: merő aszkézis és változhatatlan komorság 
jellemzi rajtuk Dantét, „sötét szemei pedig mintha gödörbe 
mélyednének".32 Az egész arc kifejezése kemény, könyörtelen, 
csupa némaság s elfojtott keserűség. Mintha Dante társa nem 
is az »édes« Vergil, hanem a fanatikus Arbuez lett vol-
na."33 Pedig a művész: a szépségek alkotója, az érzékeny, 
mélyen érző ember Magyarországon is témája volt a képző-
művészetnek a századfordulón. Igaz, nem a régiek, pedig 
művészeink hite szerint éppen az egykoriak alkotásai mon-
danak legtöbbet egy-egy korról, csak a művészet tudja meg-
őrizni hitelesen és sokrétűen a valóságot. 

A dantei életmű történeti gazdagsága folytán valóságos 
útikönyvül is szolgált a költő hazájába vagy inkább korába 
utazóknak. így volt ez Fülep Lajos esetében is, ki „tudta" 

30 Szíj В.: I. т. 4 7 - 4 8 . 
31 Kaposi József: A Dante-kiállitás képei és szobrai = Magyar-

ország, 1921. 249. 6. 
32 Vö. Tóth Árpád Dante-versének Dante arcát felidéző meta-

forájával. 
33 Péterfy J.: Dante. = P. J.: I. m. 361. 
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Dantét,34 meg egy-egy művész, mint Körösfői-Kriesch 
Aladár vagy Gulácsy életében,35 ki Dante maszkját mindig 
maga előtt tartotta. A historizmus művészetben pragma-
tista, tudományban pozitivista kora után ez a költői törté-
nelem a feléledő szellemtörténet szemléletének felelt meg a 
költői egyéniségen átszűrt, szellemi kalandként megírt való-
ságával, egységes, strukturált világképével. Babits itáliai uta-
zása után a középkor költőiségéről vallott lelkesülten Juhász 
Gyulának36 Fülep a középkor szellemtörténeti feltárását üdvö-
zölte.37 Mindketten a stílus mintaképének tartották a gótika 
homogenitását.38 Mindketten kiemelték Dante átmenetiségét, 
s különösen értékelték a művében mégis meglevő egységet: 
Babits a középkori és ókori világkép egybefoglalását, Fülep 
a homogén kultúrában megjelenő individualizmust.39 Az 
egységes kultúrára vagy világképre vágyó individualista 
modern ember tisztelte tehát a századelőn, példaképként, 
Dantét. 

34 Könyvek könyve. 87 magyar író, tudós, művész, közéletiemberés 
kiadó vallomása kedves olvasmányairól. Bp. 1918. Fülep Lajos válasza. 

35 Uott Körösfői-Kriesch Aladár válasza. — Nagy Sándor: Kö-
rösfői-Kriesch Aladárról emlékbeszéd. Magyar Iparművészet 1922. 
39. — Lehel Ferenc: Gulácsy Lajos dekadens festő. Bp. 1922. — Kö-
rösfői tanítványaiba is beleoltotta Dante tiszteletét. Az 1921-es Dante-
kiállításon tanítványaival együtt szerepelt: Hende Vince: Új élet, 
Diósy Antal: Dante és Beatrice. 

36 Lánczy Gyula, a budapesti bölcsészkar tanára hívta fel a figyelmet 
Dante költői történelmére. = L. Gy. : Történelmi kor- és jellemrajzok. 
Bp. 1890. — A szellemtörténeti szemlélet összefoglalása Dilthey: 
Einleitung in die Geisteswissenschaften, 1883. — Babits levele 1908-
ból = Juhász Gyula: I. m. 1 8 8 - 1 8 9 . 

37 Fülep Lajos: A Vita Nuova és a mai olvasó. 1943. = F. L. : 
Művészet és világnézet. Bp. 1976. 252. 

38 Babits Mihály: Dante fordítása. 1912. = Babits Mihály: Esz-
mék, tanulmányok. Bp. 1978. 275. Fülep Lajos: Új művészi stílus. 
1908. = I. m. I. k. 4 8 4 - 5 1 6 . 

39 Uo. — Babits nézete egyezik Walter Pater Botticelli-értékelé-
sének ezn alapgondolatával. = W. P.: A renaissance. Bp. 1913. 
9 5 - 9 6 . 
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így a századforduló intimizmusra (ez korabeli szóhaszná-
lat) és a személyiség előtérbe állítására hajlamos kora40 szinte 
magáénak érezhette Paolo és Francesca történetét, az Isteni 
Színjátékban felidézett sorsok legbensőségesebbjét41 s az ezt 
kiváltképp modern emberként láttató Dantét, ki az érzelmet 
és egyéni sorsot itt fölébe rendelte a középkor morális érték-
rendjének,42 a középkor szerint jogosan bosszúálló férjet a 
pokol mélyebb bugyraiban büntetvén, mint az összetarto-
zásra ítélt szerelmeseket. Gulácsy akvarellje (3. ábra) nem 
is Paolo és Francesca szerelmének történetét, hanem a 
szerelmet magát jeleníti meg, történet, cselekmény nélkül. 
Grafikájának látszólagos idilli nyugalmán fájdalom (Fran-
cesca arca, ernyedt tartása) és érzékiség (Paolo) remeg át. 
Az alkony aranyló fénye ragyog a valószerű tájháttérben, 
átjárja az életre keltett szerelmespárt is. Megemeli az egyéb-
ként lefelé húzó kompozíciót, s a bűnösnek bélyegzett sze-
relemnek égi szépséget kölcsönöz. Szinte bizonyos, hogy 
Juhász Gyula jóval szenvedélyesebb egyfelvonásosában Fran-
cesca szavait ez a kép ihlette : 

Kinyitja nagy aranyszemét a nap, 
S arany lesz minden, a fák és a tornyok, 

És arany lesz a lélek is maga ! 
Az irodalomban csak Juhász említi (Gulácsy barátja) a 
szerelem rózsáját is, amit a képen Francesca kezében lá-
tunk.43 A kép alig historizál (Paolo öltözete), s az előtér 

40 Kiss Endre: Szecesszió egykor és ma. Bp. 1984. 83—142. 
41 A millenniumi Pokol-körképen Paolo és Francesca még mint a 

„bűnös szerelem áldozatai lebegnek". (Kézdi-Kovács László: A meg-
nyitott „Pokol". = Pesti Hírlap, 1896. 135. sz.) 

42 Kardos Tibor: Utószó. = Dante Alighieri összes müvei. Bp. 1965. 
994, 998, 1000. 

43 A Juhász kritikai kiadás jegyzete (I. m. IV. 466. Péter László-
tól) e közvetlen kapcsolatot nem taglalja, viszont előzményként em-
líti Babits fordításrészleteit, holott Juhász csak 1908 novemberében 
kéri tőle azokat (I. m. IX. 203.). Juhász eredetiben olvasta Dantét, 
abból idéz még jóval később is (levele Dapsy Gizellához 1912. = 
I. m. 260.), s éppen Francesca da Rimini szavait, a saját fordításában 
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mozdulatlan életképe mögötti térréteg középkori építészet 
elemei egyszerre kötik korhoz és — mint emlékek — teszik 
kortalanná a jelenetet. 

Juhász Gyula kifejezései ugyanúgy kettősséget éreztetnek, 
mint Gulácsy munkája: álom és valóság, szerelmi vágy és 
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belső zokogás, ifjúi vakmerőség és haldokló szív kevered-
nek verses drámájában. Francesca szavaival: „a szépség és 
a végzet / Gyászos nővérek a földön". De Babits szerint is 
egy a bánat és a vágy, Gulácsy pedig magára vonatkoztatott 
minden síró mosolyt és mosolygó bánatot.44 Gulácsy nő-
alakja sem a végzet asszonyának a korábbi, szimbolizáló 
akadémizmusból ismert, pusztító, szélsőséges típusa, hanem 
finom, belső ellentétek és vívódások formálta figura. Ez a 
hangsúlyosan pszichologizáló megközelítés a Dantéra hivat-
kozó modern koré,45 miként a megjelenítés is a Dantét kö-
vető évszázad és Gulácsy közvetlen elődeinek festészetében 
gyökerezik : az első igazán nagy hatású Dante-illusztrátor, a 
preraffaeliták előtt is példaként lebegő Botticelli finom, raj-
zos figuráiban.46 Gulácsy Francescáját szorosan a század-
előhöz a vonalritmus köti. A rajzvonal mint önálló kifejező-
eszköz a kor felfedezettje,47 mint legtestetlenebb festői esz-
köz talán a jelzőhöz hasonlítható a költészetben. Gulácsy 
vonalai finomak, de oly sűrűek s olyannyira húznak lefelé 
(ezt erősíti a képkivágás), hogy a szép alak a fájdalom, a halál 
érzetének: a modern kor két alapvető érzésének hordozója 
lesz. * и 

Ide kívánkozik szerelem és fájdalom'közösségének másik 
dantei témaköre : Dante és Beatrice kapcsolata, amiről ugyan-

44 Babits M.: Két nővér, 1909., Juhász Gy. : Gulácsy Lajosnak, 
1922. 

45 Fülep L. : Új művészi stílus. = F. L. : /. т. I. k. 489. 
46 Gulácsy Fohász című képét (1904) összevethetöen Botticelli nyo-

mán festette. — Itt jegyzem meg, hogy a preraffaelita szellemiséget 
képviselő, szellemtörténésznek is beillő esztéta, Walter Pater Bot-
ticelli-esszéjét is tartalmazó kötete (The Renaissance, 1873) magyar 
kiadását az a Zádor István díszítette, ki Babits Dante-fordításának 
három kötetét is, a preraffaelita könyvművészet által felelevenített 
középkori stílusban, amire egy 1487-es bresciai Dante-kiadás fa-
metszete a legjobb példa. = Meiler Péter: Leonardo da Vinci's 
Drawings to the Divine Comedy. AHA, 1955. 135—168. 

47 Lásd a kései preraffaelita művész, Walter Crane A vonal című 
könyvét, magyarul 1910. 
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csak jelent meg monográfia a századelőn.48 Beatrice ugyan 
látszólag más, mint Francesca, szinte ellenpólusa, a szépség 
neoplatonista értelemben vett szimbóluma, azaz a tökéletes, 
jó és igaz megtestesítője,49 az egyház allegóriája.50 Korunk 
azonban őt is átértelmezte. Már a preraffaelita Rossetti 
Beatrice-alakját a legszemélyesebb élmény és érzés formálta 
(Beata Beatrix, 1863 k.).51 Fiatalon elvesztett feleségét fes-
tette meg eksztázisban Dante és a Szerelem távoli, elmosódott 
alakja előtt. Eksztázisa már csak ezért sem vallásos, hanem 
egészen földi, szerelmi. Melléállíthatjuk Gulácsy Extázis 
című, fél századdal későbbi festményét, nemcsak az eksztázis-
ban szinte testetlenülő nőalakok rokonsága miatt (Rossetti 
képét bizonyára ismerte Gulácsy), hanem mert halottias vol-
tuk lényeges különbséget takar. Rossetti képén konkrét mo-
tívumok, Gulácsynál fizikailag megszűnő formák érzékeltetik 
szerelem és halál közösségét. Rossetti mind profán, mind val-
lásos értelemben boldog Beatricéjéhez az angyali üdvözlet 
galambja repül, de a szerelem piros jelképeként. A virág 
azonban, amit hoz, nem liliom, nem is rózsa, hanem mákvi-
rág: az álom, a halál szimbóluma s az ópium forrása is, 
aminek túladagolása a festő szerelmes feleségének tragikus 
halálát okozta. Szerelem és halál ilyen konkrét összefüggése 
Gulácsytól már távol áll, s korában is ritka, de az érzésben 
találkoznak. Eksztázisa is az érzés, s nem egy kiemelt személyi-
ség szimbóluma, mint Rossettinél. (Feltűnhetett korábban, 
hogy Paolo és Francesca kettőséből mily előszeretettel emelte 
ki a 19. század Francesca alakját, hősnőként, ellentétben a 
századelő összetettebb szemléletével, ami Paolo és Fran-

48 René de Gourmont: Dante, Beatrice et la poésie amoureuse. 
Paris, 1908. 

49 Klaniczay Tibor: A neoplatonizmus szépség- és szerelemfilozófiája 
a reneszánsz irodalomban. = K. T. : Hagyományok ébresztése. Bp. 
1976. 3 1 1 - 3 2 6 . 

50 Dr. Teveli Vargha Dezső: Dante és Beatrice. Magyar Sión, 1890. 
8 2 4 - 3 8 , 8 9 4 - 9 0 9 . 

51 Timothy Hilton: I. m. 181—2. 
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cesca, de Dante és Beatrice, férfi és nő együttes megjeleníté-
sében nyilvánul meg, az érzés közösségeként.) Gulácsy élet-
képeket fest, élethelyzetként archetipizálja Dante és Beat-
rice szerelmét is. Rossetti sosem festett róluk életképet. 

Rossetti Beatricéje azért lehet boldog, mert magával vive 
a szerelmet megszabadul a földi kíntól. Egyszerre reális és 
irreális, érzéki és éteri alakja részben közel áll a századfor-
duló új Beatrice-értelmezéséhez :52 a valóságos, ám idővel 
megfoghatatlan eszmévé vált nőéhez. így jellemezte Ros-
setti Beatricéjét Körösfői-Kriesch Ruskinről s az angol 
preraffaelitákról írt könyvében, így írt Beatricéről Babits és 
Fülep is.53 Korunk művészetében a platóni, égi figura nem 
jelenik meg, hanem csak a földi lény, a Vita Nuova alapján, 
ki ideális voltában valóságos. Kettős, akárcsak Francesca, 
kinek története Dante beteljesült szerelméé is lehetne. Ro-
konságukat Rossetti Beatricéje és Gulácsy Francescája közti 
formai kapcsolat húzza alá, azaz a századelő fedezte fel. Az 
így egy személybe fogalmazott ellentét új festői eszközökkel 
fejeződik ki. 

Gulácsy Elhangzott dal régi fényről, szerelemről című ké-
pén a Vita Nuova szerint a Dante előtt nap mint nap elvo-
nuló Beatricét és társnőit szikrázó piros és fehér színekkel 
(a szerelem és tisztaság színeivel) jellemzi (1904). Dante és 
Beatrice találkozásán a sugárzó tisztaság és nőiesség szim-
bóluma Beatrice (1907). E képeken Beatrice távoli, jelenés-
szerű alak. A Dante és Beatricén a szerelmesen közelítő 
Dante teljesen zárkózott Beatricével találkozik (1903-1910). 
E formai különbözőség, máskor a figurák távolsága mono-
tonul ismétlődik a képsorozatban az élethelyzet megoldha-
tatlanságát, reménytelenséget sugallva. Ezt erősíti a képek 

52 Lásd a századelő magyar Dante-fordítóinak Beatrice-témájú mű-
veit, Zoltán Vilmos és Ferenczi Zoltán szonettjeit, ill. tanulmányait 
(Kaposi József: Dante Magyarországon) vagy Lánczy Gyula: I. m. 

53 Kriesch Aladár: Ruskinről s az angolprerafaelitákról. Bp. 1904. 
104— 105. — Babits M.: Az európai irodalom története 176. — Fülep 
L.: A Vita Nuova és a mai olvasó — F. L.: I. m. Bp. 1976. 244 — 248. 
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mozdulatlansága, az állapottá vált történet, ami örökkön 
létezőnek tűnik a néző szemében, akár a Paolo és Francesca-
rajz esetében, amivel közös a képek időtlenséget sugalló hát-
tere is. Erről szól Juhász Gyula Örök Beatricénk című verse 
(1909). A Paolo és Francescán Gulácsy, elődeivel ellentét-
ben, túlvilágot, feloldást nem fest, így az érzés történelmiesül, 
s az imént mondottakat is figyelembe véve, öröknek tétele-
ződik. Megjelenik Gulácsy képén Dante kora, ahogy meg-
látta Füst Milán : 

„a festő ne kopizáljon, híven másolván a kort, hanem lelket adjon, 
és érzést, az impresszióját, ahogyan megérezte a régi életet és em-
bert . . , " 5 4 

A múlt, amikor még létezett a teljesség elérése és elvesztése 
erkölcsi-vallási okainak ismerete. De áthatja a képeket Gu-
lácsy saját kora is, mely fájdalommal élte át a teljesség eléré-
sének lehetetlenségét, egyúttal elvesztését. 

Noha Tóth Árpád versei látszólag közelebb állnak Ros-
setti rajzához az összehajló Paolo és Francesca, a költő, az 
összefonódó árnyak együttes megidézésében, mégis inkább 
Gulácsy rokonának tarthatjuk. Verseinek ellentétező szer-
kesztése Gulácsy képeiéhez hasonlóan a létkérdés formába 
öntése.55 Bár bizonyára Babits akkor megjelent fordítása 
ihlette, hiszen használja Babits szavait Dante című ver-
sében. De a fordítás mozgalmasságával szemben Gulácsyéhoz 
áll közel mozdulatlanul lebegő költői képe a „Fáradtan, 
halkan, csöndben, lassudan" suhanó árnyakról. Jelző-pa-
zarlása,56 határozóként, egyrészt állapotszerűvé változtatja 
a történetet, másrészt súlyosbítja az érzést: korai verseinek 
erotizmusához fáradt szomorúság vegyül, s ezt vetíti rá a 
költő Dantéra, áthidalván az évszázadokat, miként tette — 

54 Füst Milán: Párbeszéd Gulácsyról. = Nyugat , 1909. okt. 16. 454. 
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más eszközökkel — Gulácsy.57 Ez a dekadencia lengi át 
Babits Dante-fordításának első nagy részét.58 Mindezekből 
kitűnik, a századelő szimbolizáló szecessziója a maga képére 
formálta Dantét. 

Ha így van, akkor pedig ennek stílusnak kellett lennie. Ter-
mészetesen nem azt akarom bizonyítani, hogy létezett szim-
bolikus szecesszió, hanem azt szeretném bemutatni, az álta-
lánosnak mondható dekadens érzelemvilág miként talált for-
mát. Fontos szerepe volt a szimbólumalkotás módjának. A 
múltból (Daniéból) kiemelt motívum ugyanis érzelmi jel-
legű volt. Ez önmagában még nem különbözne a romantika 
asszociatív-evokatív historizálásától,59 s szimbolikussá se vál-
hatott volna, ha nem azonosulási vágy hívta volna elő. 
Az érzelem pedig élethelyzettel, állapottal függött össze, így 
a szimbólumalkotás során, addig szokatlanul, élethelyzetek 
váltak archetipikussá. Az érzelem és állapotszerűség lehető-
séget teremtett az örökkévaló megközelítésére, ami a szim-
bólum lényege.60 Hiszen maga Dante írta (Purgatórium XXV. 

65 Kozocsa Sándor Géza: Korhangulat és költői szerepjátszás vagy 
releváns élmény? Előadás a Tóth Árpád születésének centenáriumán 
rendezett debreceni tudományos ülésszakon. Ugyanitt szólt az arany, 
a fény szavak jelentőségéről Tóth Árpád költészetében, ami szintén 
Gulácsyval rokonítja a költőt. 

56 Kardos László: Tóth Árpád. Bp. 1955. 114. 
57 Tóth Árpádot az „emberi" költő megformálásában bizonyára 

befolyásolta Oláh Gábor elemzése Péterfy Dante-esszéjéről. = O. G.: 
írói arcképek. Bp. 1910. 37. — Gulácsy a szubjektivizmust ugyancsak 
fontosnak tartotta: A Kunstschau kiállítása. = A Ház, 1908. 97. S 
a boldogságot éppoly elérhetetlennek, mint Tóth Árpád. Lásd Szíj B. : 
I. m. 111. 

58 Kardos Tibor: / . m. - Rába György: I. m. 5 9 8 - 5 9 9 . 
59 Nikolaus Pevsner : Möglichkeiten und Aspekte des Historismus. 

= Historismus und bildende Kunst. München, 1965. 13 — 25 
60 Lásd Coleridge meghatározását. = Wellek-Warren : Az iroda-

lom elmélete. Bp. 1972. 281., Przybyszewski, Stanislaw Confiteor című 
manifesztumát (1899) = Helikon, 1969. 1. 102., Belij, Andrej: A 
szimbolizmus mint világértelmezés című írását (1904). = Uott 99. stb. 
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ének), hogy az isteni és anyagi elemből álló ember lelki tevé-
kenysége, azaz isteni része nem szűnik meg a halál után, 
tehát örökkévaló, s Dantéról szólván Babits ki is emelte, 
hogy az ember leglényegesebb mondanivalói, álmai és aspi-
rációi (lelki dolgai) örök érvényűek, „éppoly magas moz-
dulatlanságban állnak a fejlődő és változó világ fölött, mint 
a csillagok".61 Szinte természetes, hogy ezért a művészetet is 
örökkévalónak tekintették, Fülep és Babits is.62 Babits Tóth 
Árpádról ki is emelte a művészet időtlen értékében való 
hitét.63 Fontos tudni tehát, hogy témáit e kor időtlennek tar-
totta, illetve időtlenné varázsolta kompozíciós módszereivel, 
művészi eszközeivel. Igaz, örökkévaló formát látszólag nem 
adott hozzá. Fülep Lajos szerint ugyanis az emlékezéssel 
együttjáró érzelem, azaz a múlt intuíció emlékéből és a jelen 
érzelméből összeálló, mindenkor új organizmus képes meg-
teremteni a formát, ami egyedül örökkévaló. Esetünkben a 
történelmi, a művészien már intuált s meg is formált kor 
(Dante) intuíciója azonban megnehezíti az eredeti forma-
alkotást, mert már átesztétizált, az intuíció esztétikai jellegű, 
az emlékezés működése is. Nemcsak a szépség kultuszának 
lehetett így egyik táptalaja a kétszeres (vagy másodlagos) 
intuíció, hanem a századforduló túlfinomultságának is, ami 
formavilágát jellemzi. Ez a „forma" tehát mégis megszületett 
a szecesszióban, Gulácsyval kapcsolatban maga Fülep je-
gyezte le,64 Tóth Árpádról Juhász Gyula,65 s mivel éppen a 

61 Babits M.: Dante és a mai olvasó. = B. M.: Arcképek és tanul-
mányok. 369. 
^ 162 Fülep L. : Az emlékezés a művészi alkotásban. 648. — Babits M. : 
Dante és a mai olvasó. 369. 

63 Babits M. : Tóth Árpádról 1943 júliusában. = B. M. : Könyvről 
könyvre. Bp. 1973. 205. 

64 Fülep Lajos: A téli tárlat. 1904. = F. L. : A művészet forradalmá-
tól a nagy forradalomig I. 23. — Gulácsy esztéticizmusáról Wilde: 
A szépség filozófiájának esetleges hatásáról Szíj В.: I. т. — A kor 
idealizmusáról és szépségkultuszáról Hans H. Hofstätter: Geschichte 
der europäischen Jugendstilmalerei. Köln, 1963. 

65 Juhász Gyula: Tóth Árpád sírjánál. 1930. 
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megfoghatatlan: az érzés és örökkévalóságának tudata volt 
szülője, az anyagtalanság bélyegét viseli magán. Nem vélet-
lenül vonzódott Gulácsy a japán művészet lebegő formái-
hoz.66 Az ő formái, színei (a félszínek) is lebegnek.67 Ebben 
rokona Tóth Árpád, de a fiatal Kosztolányi és Babits is. És 
még valamiben : a kettőzött intuícióból is eredő cselekmény-
telen, állapotszerű kompozíció kedvelésében, ami szükség-
szerűen vonja maga után a gazdag, burjánzó belső jellem-
zést. A későbbi Babits képszerűsége (ahogy Rába írja) vagy 
Fülep áhított új stílusa (az idő térbeli érzékeltetésével) már 
más, mint ez a síkbeli lebegés, amit — furcsa paradoxon — 
éppen szoborral illusztrálhatunk a legjobban. A századelőn 
Firenzében élt Kövesházi Kalmár Elza Paolo és Francesco 
című domborműve68 (4. ábra) a korábbi, azonos témájú 
Rodin-szoborral összevetve (1887), mely hathatott rá,69 

világosan mutatja a stílust, minden jellemzőjével. Külön 
csak a reliefhez való visszatérést, s az ebből fakadó fron-
talitást említeném, ami e mű expresszivitása, örvénylő 
mozgása ellenére is az állapotszerűségnek felel meg a sz 
obrászat nyelvén. A pokolban repülő szerelmesek érzelmei-
nek gazdagságával (a szobor gazdag vonaljátékával) ünnepli 
a szobrász a szerelmet. 

A fülepi-babitsi értelemben vett új stílushoz a szimbolikus 
szecesszió valóban csak átmenet volt. Túllépve rajta maga 
Juhász Gyula írt legmegrázóbban róla a világháború hírére 
örökre megbetegedett Gulácsynak, ki ott maradt „téren és 
időn túl / Sétálva a kertben . . . / S nem látod . . . / A 
mosolyt, melyet festett Lionardo, / Nem látod a nőn . . ."70 

6e Gulácsy L.: Művészetről. Kézirat. = Szíj В.: I. т. 130—132. 
Tóth Árpád is írt a japán művészetről: Japánszoba. Nyugat, 1909. 
108. 

67 Gulácsy színeit ő maga nevezte félszíneknek, ahogy barátja, 
Keleti Artúr feljegyezte. = Szíj В.: I. т . 192. 

08 Fülep Lajos: Kövesházi Kalmár Elza. 1909. = F. L.: A művé-
szet forradalmától a nagy forradalomig. I. 198—209. 

69 Szabadi Judit: A magyar szecesszió művészete. Bp. 1979. 100. 
70 Juhász Gyula: Gulácsy Lajosnak. 1922. 
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4. ábra 

Gulácsy képeinek valóban állandó, összefüggő motívuma a 
kert és a nő, azonosságukat öröknek láttatta, Rossetti Dante 
nyomán kialakított hortus conclususát újrafogalmazva.71 

Ám a dantei földi paradicsom nála egészen evilági: nem 
Ádám és Éva lakhelye, hanem a történelmi, az isteni és földi 
elemből alkotott emberé, aki ebben a kettősségben él, vívó-

71 A preraffaeliták kerttípusáról T. Hilton: I . m . 194. — Németh 
Lajos: Adalékok a szimbolikus művészet tipologizálásához. = Ars 
Hungarica, 1976. 77. 
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dik, s ezért az övé a festő együttérzése.72 „Nincsen remény s 
te nem tudód" - írta Juhász. Pedig azt Gulácsy és kora 
tudta, hogy megváltás dantei értelemben nincs : a Paradicsom 
nem ihlette sem őt, sem kortársait.73 Legfeljebb a megvál-
tónak hitt művészet allegóriájaként jelent meg Körösfőinek 
Dante alakját is megörökítő zeneakadémiai falképén (A 
művészet forrása, 1907, 5. ábra). Juhász Gyula erre is gon-
dolhatott, amikor a történelmet felszámoló világháború 
után a történelmi ember örökkévalóságra törekvő aspiráció-
inak — kora szerint — legnemesebbjétől, a művészettől 
sem várt megváltást. 

A kert mint női szimbólum a szeretetnek is kifejezője, s 
hogy e földi érzés mélyen áthatotta a századelő művészeit, 
példázza a Paradicsom királynéjának (Babits Karácsonyi 
madonnájának szavaival — 1907 — az angyalok királynéjá-
nak) égi lényből földivé változtatott alakja Körösfői-Kriesch 
botticellis madonna-képein, melyeket kertjében feleségéről 
és gyermekeiről festett.74 Walter Pater Botticelli-esszéje ezt 
az átformálást a kora reneszánsz festő erényének tartotta, s 
benne az antik és középkori kultúra, a történelmi és az örök-
kévalóra tekintő szemlélet egységét ünnepelte. E kettősség 
tűnt fel újra a századvégen-századfordulón, ám ellenkező 
előjellel, a mulandóság érzetét sugallva. Kétarcú Csontváry 
Mária kútja Názáretben (1908) című festménye is: a világot 
vezérlő szeretet szelíd, egyszerre égi és földi képe a ma-
donna, az élővizek forrásának szimbólumával, szimbóluma-
ként.75 De Csontváry még pozitívumot mutat fel. 

72 A z együttérzés fogalma Walter Pater Botticelli-értelmezésében 
merül fel W. P.: Sandro Botticelli. = W. P.: A renaissance. Bp. 1913. 
92, 97. 

73 Egy-egy példa ugyan akadhat: Wilhelm Bernatzik: A Paradicsom 
kapuja. 1903—4 k. = Wien um 1900. Katalógus. 1964. 

74 Dante Mária-kultuszának legszebb kifejezője a Paradicsom 
XXXIII. éneke. Babitstól Madonna című versét említhetjük pár-
huzamként. 

" N é m e t h Lajos.: Csontváry Kosztka Tivadar. Bp. 1970. 193. 
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Csontváry értette Dante teremtés-felfogását, ami a művé-
szi teremtésre is vonatkozhat, miszerint az ős sugárból az 
alkotó erő teremti meg a lélek formáját.76 „Hát csak az Erő 
fokával jelöljed / a nagyság mértékét, ne testi látszat / sze-
rint" — írta Dante.77 Az erő Csontvárynál az energia, ami 
mindenben benne van, mégis egy,78 s ami intenzív (napút) 
színeinek mély, optikailag nem valósághű távlatában: az 
élő perspektívában vagy az érzés távlatában nyilvánul 
meg.79 Csontváry ráfestette képeire a pozitívumot. Éppen 
ezért azonban nem a szecessziót meghaladó új stílus az övé, 
hanem a korábbi évtizedek posztimpresszionista formate-
remtésével (Gauguinével, Van Goghéval) rokon.80 Mert az 
az új stílus, amit Fülep Dante példája nyomán várt, a kép-
zőművészetben — azt hiszem — a kubizmussal kezdődik. 
Az Isteni színjáték végső élménye ugyanis Fülep szerint az 
immateriális Istennel egyesülés, azaz a Semmi, de Dante ezt 
nem jeleníti meg, csak a hozzá vezető utat.81 A valóságot 
több oldalról, ám egyszerre láttató kubista mű is hasonló 
módon törekszik a lényeg megvilágítására. Fülep szigorú 
elvei szerint az igazi szimbolizmusban az anyag (a művészi 
forma) ki tudja fejezni önmaga legnagyobb ellentétét, a szel-
lemet úgy, hogy nem jeleníti meg.82 A szimbolikus szecesz-
szió szellemi ta rtalmakat kifejező, anyagtalannak tetsző, időt-
lenséget sugalló „formái" és kompozíciói is erre törekedtek, 
de bennük a Danténak is tulajdonított érzés: az emberi 

76 Purgatórium XXV., Paradicsom XXIX. ének. 
77 Paradicsom XXVIII. ének. 
78 Csontváry K. T. : Energia és művészet. = Csontváry -emlékkönyv. 

Bp. 1976. 5 4 - 5 5 . 
79 Csontváry K. T. : A Pozitívum. = Csontváry-emlékkönyv. Bp. 

1976. 9 6 - 9 7 . 
8 0Klaniczay Tibor: A „Csontváry-kérdés". = К. T.: Hagyomá-

nyok ébresztése. Bp. 1976. 423 -450 . 
81 Fülep Lajos: Mai vallásos művészet. 1913. = F. L.: A művészet 

forradalmától a nagy forradalomig. I. 532. 
82 Uo . 545. 
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együttérzés erősebb volt a valóságkutató szenvedélynél. A 
Tóth Árpád-i kor stílusa tehát egy bensőséges, pszichologi-
záló realizmus,83 mely élethelyzeteit a világra és a múltra is 
kiterjesztett együttérzés jegyében szimbolizálja, s mely a 
formaelv feladásával a modern művészet új módszereinek 
megszületését készítette elő. 

83 Tamás Attila: Tóth Árpád költészete és a századeleji stílusirány-
zatok. Előadás a Tóth Árpád születésének centenáriumán rendezett 
debreceni tudományos ülésszakon. 


