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1945. januárjában bombatalálat érte Budán azt a házat, ahová 
üldözői elől elrejtőzködni kényszerült. Az ostrom tetőfokán elindult ú j 
menedéket keresni, hogy családjával átköltözhessék valamelyik barátja 
vagy ismerőse épebb lakhelyére a használhatatlan romok közül. E fel-
fedező útról sohatöbbé nem tért vissza, a háború vihara elsodorta egy 
jeltelen sír felé s így megszűnt az a lehetőség, hogy a felszabadulás után 
a magyar nép igazságot szolgáltasson neki az úri rend nemtörődömsé-
géért. Majd hetvenkét éves volt, amikor eltűnt, egy hatalmas életművel 
a háta mögött, s még ekkor is, az utolsó pillanatokig tele munkakedvvel, 
gazdag tervekkel. Hogy mit teljesített nagyjelentőségű pályája alatt, azt 
az elmult hetek folyamán egy reprezentatív érdemű emlékkiállítás tette 
nyilvánvalóvá a műértők előtt a Szépművészeti Múzeumban. 

Megint alkalom nyílt egy nehéz magyar művészsorsot felidézni 
ezen a nagyszerű tárlaton, egy háttérbeszorított különös tehetség munká-
ját , amit a kortársak csak szűk körben méltányoltak. A szakma, persze, 
osztatlan elismeréssel állt a mester mellett, hazánkban éppen úgy, mint 
külföldön, de a hivatalos művészetpolitika komoly intézkedéseket tett 
ez úttörő jellegű oeuvre elhallgattatására. A Horthy-rendszer félelme 
a jó minőséggel szemben Beck Ödön Fülöp megismerésénél is érvényesült, 
tanulságos törekvései, termékeny kezdeményezései elől elzárták a köz-
véleményt. 

Beck Ö. Fülöp a mellőztetéssel és elnyomatással szemben az egyet-
len lehetséges módon védekezett, fáradhatatlan munkával, szüntelen tevé-
kenységgel. A Szépművészeti Múzeumban látható anyaga olyan hallat-
lan energiáról, páratlan szorgalomról tanuskodik, ami párját ritkítja 
műtörténelmünk elmult évtizedeiben. Nem kell takarékoskodni az érté-
kelő jelzőkkel, ha művészetének tárgyalására kerül sor. Fukarkodás nél-
kül használhatók a dicséretek műveivel kapcsolatban. Kétségtelen, hogy 
ő volt az ú j magyar szobrászat elindítója, s hogy az ő fellépésétől számít-
ható a progresszív ízlés jelentkezése plasztikai téren. Vitathatatlan, hogy 
ami előtte történt, akár emlékművekben vagy épületdíszekben, akár 
sírkövekben vagy portrékban, az művészileg alig méltányolható. Irodalmi 
úton inspirált és hamis érzelmességgel telített mintázódühvé, mértékte-
len anyagpazarlássá torzult a szobrászok hivatása, aminek a következté-
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ben szinte a legelemibb követelmények is hiányoztak a századforduló 
plasztikájából. Magyarországon éppen Beck Ö. Fülöp mutatott példát 
arra, hogy mik is a teendői egy szobrászművésznek, hogy mik a szempon-
tok egy dombormű, kútfigura vagy bronzfej létrehozásánál. Visszatért 
az alapelvekhez, az eltékozolt egyszerűséghez, azokhoz az erényekhez, 
melyek a műgondból és a mesterségbeli tudásból önként adódnak. 

Talán akkor közelíthetjük meg leginkább egyéniségét, ha nagy-
fokú gyakorlatiasságát hangsúlyozzuk. Fabrikáló serénységgel, pepecselő 
élvezettel dolgozott, a kézügyesség és formálókészség rendkívül magas 
fokán. Közvetlen köze volt a végrehajtás legkülönfélébb eljárásaihoz, 
mindentudó ezermesterként alkalmazta a legnehezebb technikai módsze-
reket. Megoldásaiban fölényes anyagismeret észlelhető, ami minden za-
varó körülményt kizár műalkotásaiból. Soha semmiféle túlzásba nem 
esett, stílustalanságot nem követett el, hamis nagyzolások, kínos erőlkö-
dések nem rontják szobrainak szépségét. Éppen, mert minden esetben 
a feladatból indult ki, annak plasztikai lehetőségeiből, a faragás vagy 
öntés feltételeiből. Ifjúságának nagy forradalmát a kőben való mintá-
zás eredményei jelentették, hiszen akkor már hosszú idő óta kortársai 
pontozó géppel és mechanikusan farigcsáló kézművesekkel valósíttatták 
meg agyagban összenyomkodott elképzeléseiket. Beck Ö. Fülöp minta, 
sőt többször vázlat nélkül egyenesen márványban, bazaltban rögzítette 
terveit. Nem fontolgatott, javítgatott, fantáziálgatott, hanem a kőtömb 
felületéről befelé haladva fokozatosan bontotta ki az anyag ellenállásá-
ból a művészi formát. Az ilyen verítékes próba azután kizárt minden-
féle szeszélyt vagy henye vonást, lehetetlenné tette az olcsó rögtönzést, 
mert hiszen az alkotómunka kegyetlen kívánalmai komolyságot köve-
teltek, elmélyülést a részletekben, meggondoltságot az ötletekben. Innen 
van, hogy fiatalságának termése már minden tekintetben késznek, befe-
jezettnek volt mondható, semmi romlandót vagy elavulót nem találha-
tunk első korszakában sem. Sőt fejlődéstörténeti jelentőségű teljesítmé-
nyei tulajdonképpen még az első világháború előtti évekből kelteződ-
nek, amikor is a vörösmárvány Menyecskefej, a szürkegránit Fekvő akt, 
a váci kőből való Síremlék-relief és Szent Sebestyén a szobrászat ősi törvé-
nyeire emlékeztették az érdeklődőket. Egyik mészkődomborművét, mely 
a Fővárosi Képtár tulajdona, a görögökhöz hasonlóan még be is színezte. 
A régi kőfaragók szakmai odaadása támad fel ezekben a kompozíciók-
ban, ami végül méltó ranghoz juttatta tehetségeink mintázókészségét. 

De a másik területen, a bronzszobrászatban is korszakalkotót pro-
dukált. Remekül ki tudta használni a folthatásokat, egyedülálló ritmuso-
kat szerkesztett az alakok gesztusaiból és végtagjaiból, a nézetek kidol-
gozásában egyértelműen és félreérthetetlenül járt el, a konturokat tisz-
tán vezette végig formáin. Nagyon jól megértette, hogy a bronzszerűség 
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a mozgásábrázolás fellendüléséhez vezet, helyes értelmezése lehetőséget 
teremt a lendület, a cselekményesség megfogalmazására. A híres Szittya 
nyilasát mind a mai napig példaként emlegetik a bronzkezelés irányelvei-
hez. Egyfaj ta mimikai elrendezettség figyelhető meg a ló és lovas felépí-
tésében, a motivumok túlzott kihangsúlyozása, anélkül azonban, hogy 
belső indokát veszélyeztetné. Az akció a zavaros pillanatnyiságból ki-
emelve realizálás közben átmegy a beállítottság állapotába, éppen azért, 
mert megörökítésre kerül. Viszont, s e tekintetben első hely illeti Beck 
Ödön Fülöpöt, túlzott stilizálás nélkül is tökéletes jellemzést kell adni 
a történéseknek. Nagyon sok művész szinte kerékbetörte a témáját, ami-
kor hathatós karakterizálást akart végrehajtani, mert a kifejezés eszkö-
zeit a díszítményezés kimódoltságával tévesztette össze. Bizonyos, hogy 
lesz idő, amikor a huszadik század első évtizedeinek képzőművészetét 
tárgyalva a tudósok külön csoportba fogják foglalni a dekorálókat, a pre-
cíz rendezkedőket, akik a természetes jelenségekből a művészi szándék 
céltudatosságának túltengése révén készítettek mesterkélt ábrákat. Beck 

Ö. Fülöp teljesen távol tudta magát tartani a szecesszió csábításaitól, 
mert még a mindenható anyagszerűségből se csinált merev dogmát. 
Egészséges szemlélete megmentette mindenfajta elfogalmiasodástól, hi-
szen végső fokon a szobrászi alakítás alkotófunkciója foglalkoztatta, 
tapasztalatainak és élményeinek plasztikai tolmácsolása. Soha nem vo-
natkozott el az érzékletességtől, az eleven világ optikai világosságától, 
mert irányzatok és tételek helyett a művészet valósága és hitele érdekelte. 
Sokan olvasták annakidején őrajta kívül is Adolf von Hildebrandt diva-
tos szobrászatelméleti írásművét, s csak nagyon kevesen alkalmazták 
helytállóan a bentfoglaltakat. Tanusítva, hogy a képzőművészet reform-
ját képtelenség könyvből megtanulni, mert a sikeres újításokhoz elégte-
len az iskolás készülődés, csak a kivitelezés ténye, a befejezett remekmű 
igazolja az elképzelést. Beck Ö. Fülöp a szobrászat törvényeiről akkor 
számolt be klasszikus érettséggel, amikor legutóbb, a háború alatt Szent 
Ferenc címen ugyanarról a tárgykörről egy bronz- és egy kőváltozatot 
készített, alig valami látható különbséggel és mégis lényeges eltérések-
kel. Pontosan annyival, mint amennyi más és más anyagban a vonatkozó 
szobrot széppé és megnyugtatóvá teszi. 

Sokáig csak mint éremművészt tartották számon. Nem utolsó sor-
ban az elmaradt megbizatások miatt, melyek e kisplasztikai területre 
korlátozták időnként sokrahivatott erőit. Való az, hogy plakettjei finom-
ságban, változatosságban, elevenségben, de műfajszerűségben is egyedül-
állók Európaszerte. S mégis fontosabb, amit nagy méretekben csinált, 
mert az egész szobrászat újjászületését hozta. Tisztázta az elveket és meg-
felelő szerepet biztosított a gyakorlatnak. A plasztikát romantikus han-
gulatok helyett a felületek, körvonalak, térben történő elhelyezkedések, 
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kézzelfogható és alakítható matériák együttes és harmonikus megjelené-
sévé tette. Ez a természetesnek látszó vállalkozás olyan váratlan és elha-
tározó jelentőségű tett volt, mint a Nagybányai Iskola fellépése vagy 
a Nyugat előretörése. Nem véletlen, hogy működése folyamán oly sok-
szor lehet találkozni Ady, Babits, Móricz Zsigmond, Csók István, Kodály 
Zoltán arcmásaival. Küzdelmük közösnek tekinthető, a magyar művelődés 
egészét fogták össze a haladás érdekében. S ezen az emlékkiállításon alka-
lom nyílik meggyőződni arról, hogy Beck Ö. Fülöp részvétele ebben a for-
radalmi átalakulásban vezetőhelyet foglal el, s hogy minden munkájá-
ban kultúránk igazi nagyjaihoz tartozik. 

POGÁNY Ö. GÁBOR 

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF EMLÉKKIÁLLÍTÁS 

A nagy festő halála után húsz évvel és egy hónappal néhány hiva-
talos szerv és művészetpolitikai hatalmasság rögtönzéseképpen jött létre 
ez a tanulságos összeállítás, mely az ú j magyar piktura leggazdagabb 
egyéniségének emlékét idézte föl két hétre a tárlatlátogatók előtt. A ta-
nulságot nem annyira az összeállított anyag, mint inkább a rendezés szol-
gáltatta, mert hiszen e képek fölsorakoztatásának a módja sokkal ke-
vésbbé mutatta meg Rippl-Rónai tehetségének a jellegét, mint a kegyele-
tes retrospektorok művészetszemléleti felfogását. Megint bebizonyosodott, 
hogy az utódok önmagukat keresik előfutáraik teljesítményeiben. Ami 
ezúttal csak azért veszélyes, mert a tárgyilagosság és esztéticizmus érzé-
kenylelkü bajnokai jelentkeztek az elfogultság szerepében, olyanok, akik 
a társadalmi szempontok, a tematikus célzatok, emberi mondanivalók ér-
vényesülését a képzőművészetben eretnekségnek bélyegzik. 

Persze ez a részrehajlás raffináltan és mellékutakon surrant be az 
emlékkiállításra. A dokumentumokat mégis csak Rippl szállította, s az ő 
életművét lényegesen megváltoztatni még a legügyesebb heccmester se 
tudja. Viszont pályájának általános szellemét igen eredményesen lehet 
módosítani a festmények célzatos átcsoportosításával, az akasztás ügyes 
tendenciájával, a fejlődés állomásainak elkendőzésével. Csupán a beérke-
zett műtárgyak megfontolt válogatását kell elvégezni, s a kiállítandó al-
kotásokat egy bizonyos elv szerint összekeverni. Pátzay Pál, a Képzőmű-
vészeti Főiskola rector magnificusa, kitűnően vizsgázott a tárlatrendezés 
szabályokba nem foglalható tárgyköréből. Amennyire Rippl-Rónai mű-
vészete megengedte, érvelni próbált a maga nemzedékének felülmúlhatat-
lanságáról. Majd százharminc Rippl-képpel azt erősítgette, hogy az ő 
kávéházi barátai a legjobb magyar festők. A bölcselők talán indirekt bi-
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zonyításnak neveznék ezt az eljárást, a képzőművészetet kedvelők viszont 
csak kártékony önzésnek tarthatják az ilyen történelemhamisítást. 

Mert Rippl-Rónai József egyáltalában nem volt az a szelíd feste-
gető, akinek a Nemzeti Szalon termeiben most látszott. Elhallgatja az 
igazságot az, aki egyenletes életútat tulajdonít neki, aki töprengőnek és 
aggályosnak hireszteli, aki gátlásokat ültet a nyakára, s aki kispolgári 
idillként kezeli működését. Nem helyes festői problémákká szegényí-
teni törekvéseit s a színezés technikai változásaiban értékelni erőfeszíté-
seit. De még a vonalak és foltok együtteséből a tónusosság felé haladás 
se lehet jelentőségének a kritériuma. Bernáth Aurél szomszédságában ta-
lán ezek a tévesen értelmezett mesterségbeli feltételek döntőnek tetsz-
hetnek, de hogy az ilyen összevetés mennyire hátrányosan végződik — s 
nem Rippl számára — azt a háború alatt egy közös kiállításuk a volt 
Ernst-Múzeumban már éppen eléggé nyilvánvalóvá tette. Hiba volt azzal 
a szándékkal nekilátni Rippl-Rónai József felidézésének, hogy így talán 
sikerül az öreget a Japánból áthozni a Gresham-asztalhoz. De az is téve-
dés, mintha a kaposvári mester beilleszthető lenne az ú j főiskolai taná-
rok sorába. 

Egészen másfajta személyiségnek mutatkozik müveiben, korlátla-
nabbnak, termékenyebbnek, változékonyabbnak, szélsőségesebbnek. Vét-
kei kirivóbbakká váltak, de erényei is bőségesebben buzogtak. Teljesebb 
és igazabb valaki volt, éppen mert őszintén és kimódolatlanul dolgozott. 
Nem gondolta meg ötször is kezdeményezéseit, de mindig bátran és fesz-
telenül fogott munkába. Az emlékkiállításon mintha még eltévelyedé-
seiért is Pátzay Pál szégyenkeznék, nem minden álszemérem nélkül; a 
rendezés letagadni igyekszik ízlésbeli engedményeit, amit korának tett. 
Pedig sokat ártanak azok, akik a szecessziót leplezni akarják, holott a 
műtörténelem önálló stílusának volna tekinthető. Úgy látszik, Halász Gá-
bor hiába próbálta föléleszteni a századforduló diszítményességét, a követ-
kező generáció még ellenáll Ady, Babits, Rippl-Rónai, Krudy, Gulácsy 
„divatos" gesztusainak. Ezzel magyarázható, hogy az úgynevezett 
„zweckedlis" korszak aránytalanul csekély képviseletet nyert. S mégcsak 
nem is valamiféle tisztulási vágyból kifolyólag, holmi stilromantika iránti 
iszony következtében, ami irodalmi téren Kosztolányinál, Illyésnél hite-
lesnek mondható, csupán generációs érdekek miatt, hogy ki ne derül-
jön a mai magiszterek színvilágának bágyadtsága, erőtlensége Rippl har-
sány felületei mellett. 

Nem ártana egy pótbemutatót szervezni „Ami a Rippl-Rónai József 
emlékkiállításból kimaradt" címmel, hogy ehelyett az illedelmes, engedel-
mes, megfélemlített, elsznobosított, középosztálybeli festő helyett „a bol 
dog, könnyű, csodálatos alkotó" kerüljön elötérbe, „a gazdag, sokrétű te-
hetség, lankadatlan néző és látó, a testi és lelki élet nagy figyelője, ötle-
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tekben kifogyhatatlan". Petrovics Elek tiltakozik e szavakkal a lecsilla-
pítás módszere ellen, a formális kérdések elsődlegessége ellen, amit azzal 
is indokol, hogy Rippl-Rónait jelesül emberábrázolónak hívja, figurálisait 
modern jellemképeknek minősíti. A tartalomnélküli stilisztákat, s így 
mesterünk mai tolmácsolóit ítéli el, amikor megállapítja, hogy „a kifeje-
zés sajátos módja mellett sokan már-már megfeledkeztek a kifejeznivaló-
nak felsőbbrendű fontosságáról". így jutunk el egy alkalmi eseménnyel 
kapcsolatosan az alapvető világnézeti zavarhoz, vezérkedő művészeink 
magatartásában. Mert az ünnepélyesség mögött csakúgy, mint a hétköz-
napi ügyekben sorsdöntő kérdések lappanganak. Ez esetben alig több, 
mint a művészetről vallott eszmék helyessége; vajjon a festék finomkodó 
keverése-e a festő feladata, vagy a minden helyzetben föllelhető örök hu-
mánum megszólaltatása? Ez a kiállítás is válasz akart lenni a központi 
vitaanyagra. A l 'art pour l'art-os célzat azonban a visszájára fordult; ez 
a kísérlet is jó lecke azoknak, akik erőszakolják az alternatívát, mert ki-
derült, hogy az emberi szolidaritást vállaló mesterek legtöbbször a festé-
ket is művészibben keverik. 

POGÁNY Ö. GÁBOR 

BARCSAY JENŐ ÚJABB KÉPEI 

Barcsay Jenő 1944-ben állított ki utoljára. Egy olyan korban még, 
amelyben a művészeknek fokozottabban kellett a szabadságért és embe-
riességért harcolni, mint bármikor a történelemben. Barcsay a forradalom 
egyik jellegzetes harcosa. Harcát azonban a művészet világában és esz-
közeivel vívta. A képzőművészet problematikájából indult ki és mindvé-
gig abszolut és következetes módon képzőművész maradt. 1944 előtti mun-
kásságával legyőzte és összegezte a posztimpresszionista áramlatokat. A 
dekadens polgári világ haldokló művészetéből magábaolvasztotta és meg-
mentette azt, ami emberi és örök. Maga azonban túljut a pszihopata lélek 
epedő szenvelgésein. Erre a fejlődéstörténeti alapra építette hiteles biz-
tonsággal az ú j művészi és emberi magatartást. Művészete a polgári kor-
látokat szétrombolva a közösségi szellem és a szabadság földjére vezetett. 
Forradalmi szemlélete újrafogalmazta a művész hivatását: elsődleges em-
beri feladata lerázni segíteni minden bilincset, mely a szabad emberi ki-
teljesedést gátolja, tehát a társadalmi elnyomást, a lelki élet gátlásait, 
hazugságait, élettelen raffinériáit. A kétségek és reménytelenségek közül 
ú j teremtő hitre buzdított. Képei lenyügöztek, mert a prófétai hevületet 
és lendületet mély önkritika, az illuziókkal való leleplező szembenézni-
merés és az igazság szeretet őszinte tartalommal töltötte meg. Az ellensé-
ges jelen és a jobb világ reményképeivel telített belső egyidejü kifejezése 
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rendkívüli túlfűtöttséget okozott. A nagy környezet-egyén ellentétet a 
gazdagon alkalmazott fekete konturok vastag hálójának nyugalma fel-
oldhatatlan statikus dinamikáig fokozta. 

A „Művész Galériában" kiállított ú j képek mély problémákat ka-
vartak fel a művészet értői körében. Barcsay személye jelen képzőművé-
szetünk követett és nagy figyelemmel kísért alakja. Puritán művészet-
szemlélete, mély és őszinte embersége különösen a fiatalok előtt nagy te-
kintélyt szerzett neki. Igazság iránti szeretete kizárja konvencionális, 
vagy a hiányosságokat leplező felületes stílus alkalmazását. Mindennek a 
mélyére fúr, eredményei minőségi értéküek, mert küzdelemből és vívódás-
ból születtek. Ezért olyan jelentős az a tény, hogy újabb képeiből rende-
zett kiállítás a sokat emlegetett művészi válság kérdásét veti fel. A ma-
gyar képzőművészet tényleg válságban van, ezt elismeri, de nem jajong 
miatta és nem kesereg korán a művészi alkotómunka céltalanságán. A 
művészeti alkotóerő nem apadt ki az emberiségből, csupán a problémák 
és a feladatok változtak meg. Éppen ez bizonyítja a magyar képzőművé-
szet erejét, hogy válságban van, mert az ú j feladatoknak, az ú j világné-
zetnek újszerüen és maradéktalanul akar megfelelni. 

Ezek az ú j képek egy megváltozott társadalmi és műveltségeszmény 
légkörében készültek. Egységes stílusa a feltolakvó problémáknak meg-
felelően szétesett ugyan, de nem csökkent a művész szenvedélyes nyugta-
lansága. Ez a nyugtalanság most már nem a forradalmár, hanem a kereső, 
a feladatokkal birkózó problémagazdag emberé. Barcsay mély művészi be-
látással levonta a tanulságokat: nincs szükség a közelmult forradalmi stí-
lusának üres ismétlésére akkor, amikor a forradalmi magatartásra kény-
szerítő körülmények nagyrészben megszüntek, egy ú j vitalista-materia-
lista szemlélet alakul ki, mely gyökeresen átalakítja az egész emberi vilá-
got. Nem a kritikusoknak akar festeni, mint annyian, régi művei utánér-
zésével mosolygó-megértő-elnéző pillantásokat kapni a régi rutinosság is-
métlésével. Szinte úgy látszik első pillantásra, az ú j képek megtekinté-
sénél, hogy a szenvedélyes problematikus hajlandó akár egész művészi 
munkásságát és eredményeit is feladni, hogy megfeleljen az ú j feladatok-
nak. Ezeket a feladatokat önmagától kapja, a közös emberi iránti érzék 
segítségével. A belső-valóság ellentét megszűnt, az ideák realizálódtak. A 
harcot az építés korszaka vált ja fel, a szenvedélyeknek dinamikus erőkké 
kell átalakulniok. A viziókat tárgyilagos látási élmények kell hogy fel-
váltsák. A forradalmi kor dinamikus ön- és világnézetkifejtése között el-
csúszott, vagy ferde vágányra tévedt az objektív-közösségi látás kér-
dése. A posztimpresszionizmus művészei a polgári világ elleni forradalmi 
hevületben sohasem jutottak ennek az alapvető képzőművészeti kérdésnek 
a tisztázásához, amelyet pedig minden nagy, általánosan érthető művé-
szeti korszak világosan megfogalmazott magának. 
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Barcsay ú j képein szigorú seregszemlét végez a képzőművészeti 
problémák és irányok fölött. Az első nagy kérdés: absztrakció, vagy rea-
lizmus? — Az absztrakció kétségtelenül jelentős kifejezési forma, mely a 
szubjektív, lírai élményeket általános formaszimbólumokká szublimálja. 
Barcsay képeinek egy sorozatában ilyen absztrakt kompozíciókat mutat be. 
Nála az absztrakció nem öncél, hanem tanulmány a reális világ objektív áb-
rázolására, mint ahogy a dekoratív vonalasság a firenzei problematikusok 
vezető fonala volt a naturalista idealizmus kialakításához. A formák tiszta 
csengésében, a hajszálvonalas mértani kompoziciókban a valóságfestő 
problematikája lappang. Legtöbbször tanulmány egy ilyen kép a fény és 
árnyék dinamikus, de objektív-nemromantikus megszerkesztéséhez. Ezzel 
a problémakörrel kapcsolatos a természet és a művészet kérdése. Mi a ter-
mészet képzőművészeti értéke a művészi rokonhangulatkeresés, az atmo-
szféra-lelkiség nélkül? Vajjon önmagában, az emberhez viszonyított él-
ménytartalom nélkül is jelentős témakör-e a modern művész számára? Mi 
a képzőművész természetábrázoló megoldása?: a tér és forma dinamikus, 
vagy sztatikus megszerkesztése, avagy a színes síkba vetített impresszio-
nista idill? — Ezekre a kérdésekre egyelőre kisméretü, lendületes képváz-
latokkal felel. A benyomások frisseségét — mely minden természetfestés 
alapja kell hogy legyen — a szubjektív viszonylatokat dekoratív jellegü 
vonalakkal és színekkel igyekszik általánosítani. A nagyméretü táblaké-
pek hoznak csak tulajdonképpen választ a feladott problémákra. I t t az 
arehitektonikus monumentalitás a kérdés. Az absztrakción megtisztult 
formakultúra Barcsay monumentalitását új . lenyügöző felület és térható-
sokhoz segíti. A színek csak bátortalanul jelentkeznek a hatalmas felüle-
teken és elsősorban a megvilágítás fokozására szolgálnak. A fény és ár-
nyék először kapja meg őt megillető helyét Barcsay művészetében. Ez az 
első szereplés meggyőző és lenyűgöző. A régebbi stílus barnás-vörösei, 
zöldes-lilái itt-ott kísértenek, de a tiszta, térbeli formák ú j színmegoldá-
sok felé vezetik. Egyelőre nem látunk más színt, mint a diadalmas tiszta-
sággal megjelenő fehéret, a korturokból árnyékká alakult feketéket és a 
kisméretű fehéralapu képeken bátortalanul megjelenő, színes metszetekre 
emlékeztető kéket és okkert. A nagy képek alaptónusa barnás-vöröses-
szürke. Ez a szín a rideg térmonumentalitást és a tárgyilagos látást fo-
kozza. A hatalmas építészeti-forma környezetben újrafogalmazza az em-
beri alakot is. Ez a figura a formatörvények uralma alatt elveszti dina-
mizmusát és szervesen beolvad a kép szerkezetébe. Jelentősége ugyanaz, 
ami az archaikus művészetben volt. Az ember a mozgást képviselő elem a 
rend nyugalmában. 
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