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Beszélgettünk mi sokat, régen, amikor 
Kolozsvárott éltem, hiszen szenvedélye
sen érdekelték őt a vi lág dolgai, és hitt 
a piktúra s általában a művészet em
berformáló voltában, majdnemhogy meg
váltó erejében. Beszélgetéseinknek azon
ban nem maradt nyoma, a szavak hul
lámverése elcsitult. Szerencsére — a 
szerencsétlenségben — 1949 óta tömén
telen levelet váltottunk. Különös jellegű 
volt ez a levelezés: nem egymás leve
leire válaszoltunk, hanem — a levelek 
többségében — mindegyikünk mondta, 
ami a szívét nyomta. E levelek szinte 
hogy ürügyek voltak, hogy „kibeszélhes
sük magunkat" a művészetről, é letele
münkről. Kiderül ez, ha levél—válasz
levél sorrendben olvassuk a leveleket. 
Úgyszólván még arról sincsen szó ben
nük, hogy „leveledet megkaptam". Nos, 
ezek a levelek, éppen mert a szó szo
ros értelmében nem levelek, hanem ma
gánbeszédek, töprengő, önemésztő val lo
mások, részben kárpótolnak a le nem 
jegyzett beszélgetésekért. Remélem, lesz 
időm legalább válogatott szövegeiket egy
szer közreadni. 

Nagy Albert 1969 júniusában nálunk 
lakott s festett. Ekkor határoztam el, 
hogy pótolom, amit elmulasztottam, és 
kikérdezem őt életéről s arról, hogy mit 
tud művészetének alakulásáról, mennyi
ben tudatos benne, ami végbement élete 
során. Ő szívesen — kissé cinkosan mo
solyogva — vállalkozott erre a szellemi 
„élveboncolásra", s nagy türelemmel fe
lelt kérdéseimre. A kérdéseket nem na
gyon jegyeztem fel, csak arra szolgál
tak, hogy a beszámolót elmélyítsék, a 
puszta eseménytörténetről a humánum 
és a művészet kérdései felé tereljék. K ü 
lönben ez volt Nagy Albert törekvése 

is. Természetesen a felelet mindig ma
gában hordozza a kérdést. Más kerül 
elő például egy kívülálló vagy érdeklődő 
újságíró kérdései nyomán, s más egy 
barát, egy pályatárs kérdéseire, ame
lyeknek lappangó tartalma egy kissé 
mindig: „hát nálad hogy volt ez?" 

Nem szeretném elöljáróban — de még 
utószóként sem — összefoglalni e be 
szélgetések summáját. Ez a beszámoló 
azzal indul, hogy leírom Nagy Albert 
palettáját, festőkészletét, mert jel lemző 
reá, s mert olyan festői jelenség nyomá
ra vezet, mint például képeinek lirizáló 
harmóniája — már amennyire ez csu
pán a festékanyag kérdése! Megfigyel
hettem festés közben, leírtam mindent, 
aminek jelentősége lehet. 

Én három korszakot látok egykori ba
rátom életében, s mindhármat áthatotta 
egyéniségének félénk széprevágyása és 
sajátos jelképvilága. Mindhárom korsza
kát egybefűzi az is, hogy sohasem volt 
„lefestő", hanem mindig gondolati tar
talomhoz keresett képi kifejezést, és a 
képeken látható világot emlékezetből (né
ha fényképről) idézte fel. 

Az első korszaknak azt a nevet adnám, 
hogy „Jákob harca az angyallal". Ködös 
látomások világa ez, mintha élete a ser
dülés korában megrekedt volna, s an
nak álomképeivel küzdött volna meg 
vásznain. A második korszak az „Ál
modik a falu" korszaka, amikor a láto
mások és a valóság ölelkezett benne. 
Képein ekkor a dolgok újjáteremtődnek, 
súlyuk van, anyaguknak sajátos jellegze
tessége van, a szabódezsői romantika he
lyett a mindennapokban tapasztalt va
lóságélmény válik képeinek témájává 
(például a Kariatidák kőműveslányai). 
Amit azelőtt a képzelet elmosódó fé -



nyeiben valósított meg, azt most a va
lóságot burkoló félelmének fátylán át 
látja. Valósággal fél a dolgoktól, min
denben lappangó jelképeket lát. A vi
lágvége rettenete ebben a korszakában 
tűnik fel az Apokalipszisben, s ekkor 
fordul egyes embersorsok felé (aszta
los, mosónő, kémikus). Ez a korszaka az 
50-es évek legelején zárul. Ezután kö
vetkezik a közéleti jel legű képek soro
zata, a X X . század nagy egyéniségeinek 
megjelenítése és a kép minden ízét át
ható „szocialista szimbolizmus". Ezt 
a nevet adnám élete utolsó korszakának. 
A „szocialista szimbolizmus" jegyében 
született képeiben a hangsúly teljes egé
szében áthelyeződött a művészet társa
dalommegváltó voltára, s képeinek egy
másutánja majdnem a napi esemény
történethez kapcsolható. Nem kétséges, 
hogy a témaválasztásban bizonyos — csa
ládi — sugalmazásnak is szerepe volt. 
Ez részben javára szolgált Nagy Albert
nek, hiszen határozatlan, félénk egyéni
ség volt, de egyúttal saját élmény hiá
nyában az ő mélyről fakadó piktúráját 
felszínesség fenyegette. Ezt is felvetettem 
neki beszélgetés közben, óvatosan, hogy 
érzékenységét ne bántsam, s felelt is reá 
kertelés nélkül, védvén a maga igazát. 
Nos, éppen ilyen kérdéseknél éreztem, 
hogy más és más egyéniség vagyunk, s 
talán ítéletem igaztalan. Nagy Albert fe
leletül felhozta a nagy festői korszakokat, 
amikor ugyancsak megrendelték a festő
nél a témát, s mégis remekművek szü
lettek. Emlékének tartozom azzal, hogy 
ezt a témát, amely láthatólag „nemsze
retem" kérdés volt számára, nem boly
gatom. Amit festett, mindig a művészi 
etika legmagasabb mértékével mérhet

jük, s emellett csak másodrendű a fes
tői kifejezés gyengülése. Szerintem a 
feladatok nem festői volta kényszerítette 
a szimbolizmus olyan labirintusaiba, ame
lyeken magyarázatok nélkül nem is tud
nók követni. Éppen ezért kérdéseim ál
landóan a tartalomra vonatkoztak. Na
gyon kívánatos lenne, ha legszűkebb 
családja és barátai feljegyeznék, amit a 
képek tartalmáról nekik elmondott, hogy 
szinte szótárszerűen ismerhessük meg 
szimbólumokban való töprengéseinek ter
mészetrajzát. 

Ha most végezetül, e bevezetés befe-
jeztén, tőlem mint egykori jóbaráttól azt 
kérdeznék, hogy Nagy Albertnek melyik 
korszakát tartom művészileg a legéret
tebbnek, habozás nélkül az „Álmodik a 
falu" művekre mutatnék (például az 
Anya első változata, az Apokalipszis, a 
Kariatidák stb.). Lehet, hogy másfajta 
alkatú ember az elsőt, ismét másfajta 
a harmadikat tartaná tehetsége betelje
sülésének. Annyi bizonyos, hogy alkotó
erejének teljességében ment el közülünk, 
s így a pontot nem tudta odatenni festő
élete végére. Dehát vajon van-e festő, 
aki nem így búcsúzik? Talán még a szá
zadik évében járó Tiziannal is meg nem 
festett káprázatok mentek a sírba. Nem 
szabad tehát befejezetlennek venni Nagy 
Albert életművét, azt kell néznünk, amit 
megalkotott. Ez minden, a többi csak 
laza eszmélkedés. Remélem, hogy Nagy 
Albert művészetének átéléséhez hozzájá
rulhatok az „utolsó beszélgetések" ki
adásával. A beszélgetéseket folyamatosan 
közlöm, de a megfigyelésben, kérdezés
ben határozott menet volt, s ez lehető
vé teszi, hogy szakaszokra osszam a szö
veget. 

HOGYAN FESTETT? 
Nagy Albert öccsével, Nagy Ernővel 

és sógornőjével (Magdussal) jött ki Pest
re, 30 év után, nálunk lakott, a végén 
pedig testvérének elutazása után egy hé
tig egyedül volt nálunk. Három régebbi 
képének változatát festette meg itt: a fe
hér kakast esőben, a fekete kakast és a 
ludakat. Elhatároztam, hogy kikérdezem 
őt azokról az időkről, amelyeket nem 
ismerek. Lassan indult a beszélgetés, és 
csak az utolsó napokban vált rendszeres
sé, valóságos „kihallgatássá". Közben ké
szülő képeit többször fényképeztem, úgy
hogy egész sorozat kép őrzi egy-egy fest
ményének készülését a különböző mun
kaszakaszokban. A „jegyzőkönyvet" ab

ban a menetben adom, ahogyan készült, 
nem „teremtek benne rendet", ha na
gyon cikázott a gondolat, akkor legfen-
nebb „közjáték" formájában szakítom 
meg a szöveg menetét. Bár Nagy Albert 
lassan beszélt, és láthatólag figyelte, hogy 
mikor vagyok kész a mondottak lejegy
zésével, nem mindenütt tudtam szó sze
rint leírni, amit mondott, s ezért sok 
helyen az első személyes elbeszélést har
madik személyre változtattam (már le
jegyzés közben), ezért a szövegben gya
kori például a „Berci azt mondta", vagy 
egyszerűen a harmadik személyes e lő
adás. Szavait csak ott tettem idézőjelbe, 
ahol szó szerint jegyeztem. Sajnos itt-



ott nem tudtam már saját írásomat el
olvasni, ilyenkor kihagytam azt a néhány 
szót. Egyébként csak legszemélyesebb jel
legű, bizalmas közlései maradtak ki. 

Megfigyeltem: hallatlan gonddal válo
gatta a vásznakat, az, amelyiket nem 
szálirányban alapoztak, nem kellett, mert 
nem feszíthető fel. Méretben majdnem 
a négyzetet szereti (vakrámában az 
egyik oldalpár 5 cm-rel legyen hosszabb, 
mint a másik). A vászonra előbb szén
nel felrajzolta az irkalapon lévő vázlat 
nyomán a rajzot, majdnem egy vonal
lal, keresgélés nélkül (volt kicsinyítő tük
re, műanyagszivacsba ágyazva, hogy ne 
törhessék el, ha elejti). Hozott magával 
Kolozsvárról egy szárított kakaslábat 
„modellnek" meg régebbi képeinek fény
képeit, ezeket nézegette gyakran. 

Két acél vakarókése volt, ezeket rész
ben a paletta tisztítására használta, de 
festékfelrakáshoz is kézbevette néha. 
Ecsetei: három db 2-es ecset, vékonyak, 
alig van szőr bennük, egy db 8-as, öt 
db 12-es, 5 cm széles, ferdén álló szőrű 
nagy ecset, és még kisebb, ezekben is 
alig van szőr, s van még egy db nagyobb, 
jó ecsetje. (Még Kolozsvárott beszélt ne
kem arról, hogy a kész ecseteket nem 
tudja használni, csiszolópapírral „meg
hegyezi" őket. A szőrefogyott ecsettel 
való dolgozás talán még Rudnay-örök-
ség: az ecset nyoma barázdás, seprűs 
lesz, olyan, mint sáros úton a kerék
nyom!) Nagy palettája volt, téglalap ala
kú, s ezen a színek a bal alsó saroktól 
a következő sorrendben sorakoztak: ti
tánfehér, felette kobalt és aranyokker 
I, felette párosan ismét: smaragdzöld 
és aranyokker D, a paletta felső sarká
ban kadmiumvörös, majd a krapplakkot 
helyettesítő lac garanta, utána kadmium
orange, alatta velencei piros, azután is
mét párosan kadmiumcitrom és csont
fekete. Az egyik legfontosabb szín — 
ami képeit összefogja — a sok színből 
(rendszerint a maradék színekből) ke
vert okkeres szürke, ebből szokott bele
tenni néha — nem rendszeresen — a 
többi színbe. Ennek a festékkupacnak 
a velencei piros és az aranyokker I közt 
volt a helye. (A régi, müncheni akadé
mia tanítása az volt, hogy minden szín
hez hozzá kell egy csipetnyit keverni az 
aszfaltból, hogy a kép finom, szürkés ár
nyalatú legyen. Csók István ír erről em
lékezéseiben. Nem kérdeztem Nagy Al
berttől, hogy hogyan került hozzá ez az 
eljárás, de kétségtelenül hozzájárult ké
peinek gyöngyházszerű derengéséhez.) 
Festés után a palettát tökéletesen meg
tisztította, a maradék színeket egy vízzel 

telt tányér peremére kente rá, hogy más
nap frissen használhassa. Ehhez a fes-
tőkést használta. Igen sok újságpapírt 
használt festés közben, mert elve volt, 
hogy minden színt csak tiszta ecsettel 
vett fel palettájáról, s mindegyik után 
beletörölte az ecsetet a papírba, s még 
terpentinben is kimosta. Azt tartotta, 
hogy a legjobb keverék az 1/3 lenolaj 
és 2/3 terpentin, ha külön használjuk 
ezeket, a kép repedezik a festék szára
dása közben. (A kakasos képen az első 
napon készek a vályogtéglák és az ég 
is, a kakas üres még, kb. 2 órai munka 
után.) Visszatérve az olajra: a titánfe-
hért ezzel a keverékkel e leve tejfölösre 
vegyíti, hogy legyen munka közben jó sű
rűségű festéke, általában tejfölösre hígí
tott festékmasszákkal festett. Annyira ta
karékos volt, hogy az újságpapírra az 
ecsetből kinyomott tiszta festéket is visz-
szatette festőkéssel a palettára. 

Közben megfigyeltem, hogy a vályog
téglákra vékony ecsettel és festőkéssel 
teszi fel a világosokker foltokat. Kér
dezte tőlem — mert nekem festette a 
képet —, „milyen kakast akarsz, fehéret 
vagy feketét?" Aztán feketét kezdett, ré
gebbi változatairól fényképek voltak ná
la, azokat nézegette. 

Az olajos szilkét is mindig tisztára 
mosta, nincs „mocskos olajba mártott 
ecset" nála. A kakas feketéje: elefánt
csontfeketéhez egy kevés kobalt és zöld 
és valamennyi kadmiumcitrom. Széles 
ecsettel a tollak irányába húzza a szí
neket. Az összekeverés előtt mindegyik 
színt feloldotta az oldatban, s csak úgy 
keverte őket össze; azt mondta, ez az ő 
kialakult bánásmódja a festékkel. E ke
verékkel és i lyen módon festett képei 
sohasem repedeztek, pedig a padláson 
10 fok hideg és 40 fok meleg között 
álltak évtizedeken át. 

(Közjáték, egy beszélgetésünk vázlata: 
Ha jól emlékszem, azzal kezdődött, hogy 
Berci az „örök emberit" tartotta az egyet
len művészi magatartásnak, s erre én kétel
kedni kezdtem, hogy például a kínai vagy 
melanéziai, afrikai műveltségekben mást 
értenek ezen — ha egyáltalán megértik —, 
mint mi, akik a görögség neveltjei va
gyunk. Sőt úgy látom, hogy a földkerek
ség — legalábbis régebben — szét volt 
tagolva tájak, világvallások, népek sze
rint, mindegyiknek megvolt a magából 
kitermelt jelrendszere, amely egyúttal 
zárt világmagyarázat volt, s amelyből 
csak a legritkábban volt áthallás vala
melyik másik rendszerbe. Ezeket a rend
szereket csak a XIX. század végén kezd
tük érteni, értékelni — például az úgy-



nevezett primitív művészetek „felfedezé
se" —, de alapjában véve mind a mai 
napig azt tartjuk szépnek, emberinek, 
amiben a görög műveltség örökségét 
érezzük. Voltaképpen ezeket a külön 
rendszereket először az absztrakt művé
szet hidalta át, hagyomány nélküli és 
kézzelfogható jelentést nélkülöző forma-
és dinamika-építményeivel, ezek egyaránt 
megadják a közös fiziológiai izgalmat 
minden emberi szervezetnek. — Erre 
Berci szenvedélyesen fejtette ki, hogy 
éppen ez a baj, egyetlen összemosódó 
típust adnak, pedig — idézte Szabó De
zsőt —: „A zseni a faj világképlete". 
Az, amit én mondtam, egészen másként 
fordítható meg: a művészet elveszíti leg
izgalmasabb komponensét, ami megkü
lönbözteti a különböző népi karaktereket 
egymástól, ez természettől van, s éppen 
ez a szép benne, a „modernizmus" ösz-
szemossa ezeket, ezért veszélyes és egy
úttal tartalmatlan is. — Én erre idéz
tem Szabédi Lászlót, aki egyik beszél
getésünkkor azt mondta nekem, hogy 
ő nem azt keresi magában és verseiben, 
ami csak benne van meg, hiszen ez ér
dektelen mások számára, hanem éppen 
azt keresi magában, ami megvan a többi 
emberben is, tehát közös az emberiség
ben, s ez legyen a m ű nyersanyaga. 

Gyakran szinte föléje hajlik egy-egy kész 
versének, s vizsgálja: nem csúszott-e bele 
olyan szó, jelző, árnyalat, ami nem va
lóság.) 

E rövid beszélgetés közben rajzoltam 
őt, másnap is lerajzoltam festés közben, 
s ráírta a rajzra: „Igaz, ez én vagyok, 
kis romantikával vegyítve." Mondta, hogy 
nem zavarja őt, ha festés közben bent 
vagyok, s beszélgetek, hiszen odahaza 
Magdus majdnem mindig bent ül a m ű 
teremben, s hozzászól munkájához. Raj
zolás közben feszültebben meg kellett 
f igyelnem magatartását, s erről a követ
kezőket jegyeztem fel: 

Hallatlan erőfeszítéssel húzta ecsetjét 
a kakas tollain. Mondta is később: „én 
szeretném újra teremteni a képen a dol
gokat, súlyukkal, egész valójukkal". N e m 
úgy festett, hogy például befeketítette 
volna a kakast, s aztán mintázta volna 
meg a tollazatot, hanem valósággal „fel-
tollazta" a kakast, mintha a tollak ott 
a képen nőttek volna ki. Közben néze
gette fényképeit, s kérdezte, hogy vajon 
a kakaslábon kívül vagy belül van-e a 
sarkantyú, kerestük a Brehmben, de nem 
találtuk, de közben ő valamilyen jegyze
tében vagy fényképen megtalálta. 

Tegnap (június 6-án) Szentendrén, Vi
segrádon és Esztergomban voltak. Ma el-



panaszolta Berci, hogy mennyire megvi
selte őt Anikó sógorasszonyának, Genthon 
Istvánnak és Benedek Marcellnek a ha
lála. 

Június 9-én. Magdus megnézte a kaka

sos képet, s azt mondta Bercinek: a ka
kasba több zöldet kérek, és még sűrűbb 
esőt. Mire Berci: holnap megcsinálom 
(valóban másnap meg is csinálta a kívánt 
javítást). 

BESZÉLGETÉS A KÉPEKRŐL 

Még az életéről való beszélgetések 
előtt, szó került egyik-másik képéről a 
fényképek nézegetése közben. Picasso-
képéről, amelyet két évvel ezelőtt csi
nált, azt mondta, hogy 8—10 fényképet 
használt hozzá, és úgy képzelte el, hogy 
ő maga (mármint Berci) a rajztábla, s 
rajta rajzol Picasso. Nem azért foglal
kozott vele, mintha rajongana érte, ha
nem mert modern korunknak frappáns 
kifejezője, akivel senki sem versenyez
het. Az a látszat, hogy a mai ember 
szinte lombikban készül, s ezért nem 
vérbőnek képzeli el Picassót, hanem sár
gásnak, kifejező szemekkel, koponyája — 
szerkezet: lombikember és ráció, ehhez 
hozzávéve roppant koncentrált munka
módszerét (lévén lényeges mondanivaló
ról szó, nem változtatok jegyzeteim szö
vegén, nem javítom a mondatszerkezetet, 
jóllehet így suta, de Berci így mondta!). 
Színek: az arc meleg-sárga, szeme: bar
nás-zöldes, inge caput mortuum-vörös, 
s ebben nagy kék kockák, de ezek nem 
ugranak ki a vörösesbarna alapból. A 
háttér egységes szürke, de nem fal. Fe
kete szén, kék rácsozat, caput mortuum, 
okkersárga, barnálló szürke: ez a kép 
egésze. 

Picasso és Ehrenburg. Van egy képe 
Ehrenburggal is egy képeslap alapján, 
amint átadja a Lenin Békedíjat; nem 
vigyorgóra csinálta, hanem másra. Hát

térben egy vicsorgó bika, amelyik fe
lett olajágat tartó angyal. Ez elvontabb, 
rajzosabb, a másik Picasso-kép extatiku-
sabb, itt erősen vigyázott a rajzra, ezért 
az Ehrenburggal való kép merevebb, ez 
az utóbbi volt pedig az első kép. 

A görögökről beszélgettünk, Platónról, 
aki festő volt, s később megvetette az 
idea másáról (tárgy) készült gyatra máso
latot (a képet). Erre Berci azt mondta, 
hogy ő nem a tárgynak látszati képét 
csinálja, hanem elképzeli, hogyan készül, 
hogyan használják, s ennek tudatában 
csinál például egy asztalt a képen, ez 
tehát nem látszati kép, hanem a célnak 
megfelelő tárgy lesz. Picassót is így csi
nálta, elképzelte őt magát, nem a lát
szati képét, nem a fényképet adta, ha
nem a belső lényegben megismert figu
rát. Tehát nem optikai képet ad. Ügy 
kell adni az egyes elemeket — mond
ta —, mintha azok súly szerint mérhető 
valóság lennének, „a festő, szerintem, a 
materializmus korában a világot isten
hez hasonlóan újraalkotja", anyag és szel
lem kell hogy jelen legyen egyszerre. 

Az Akadémián (Képzőművészeti Fő
iskolán) azért nem festett — csak raj
zolt —, mert nem akart sem manieriz
musba, sem modernizmusba esni. Ostor 
Győző akkori jóbarátjánál van e kor
beli szénrajza. 

ÉLETÉRŐL 

E rögtönzött beszélgetések után elha
tároztam, hogy rendszeresen kikérdezem 
pályájáról, festészetének alakulásáról. Na
gyon szívesen ráállt, csak félt, hogy a 
múlt felidézése megviseli amúgyis feszülő 
idegzetét. Amit a beszélgetésekből leje
gyeztem, alább adom. Igyekeztem kér
désekkel elmélyíteni emlékezetét, ezeket 
azonban csak részben jegyeztem le. Né
ha „szabad képzetkapcsolással" elébefu
tottunk az időnek, vagy visszanyúltunk a 
már megbeszélt dolgokhoz, mint ahogyan 
ez minden beszélgetésnek sajátsága. De 
nem csináltam „rendet" jegyzeteimben, 
tudván, hogy e „beszúrások" valamikép

pen kapcsolódnak az éppen szóban forgó 
dolgokhoz. 

Kezdtük a családdal. Édesanyja Mold
vai Borbála tanítónő volt, édesapjának 
(Nagy Albertnek) második felesége. 25 
évvel volt fiatalabb férjénél, idealista 
házasság volt, inkább szeretetre épült. 
Három fiú született ebből a házasságból: 
a legidősebb, festőnk, Albert (1902. ok
tóber 5.), Ervin, az órás (1904) követte, 
s a legfiatalabb Ernő, „a könyves" (1906). 
Édesapjáról az Aranyosvidék 1927. de
cember 10-i száma emlékezik meg (nála 
volt az újság!); „néhai Nagy Albert pénz
ügyi számtanácsosnak, az ismert költő-



nek és lelkes irodalombarátnak, az »Ara-
nyosvidék« egyik alapító tag jának . . ." 
vékony kis füzete is megjelent, Felesé
gemhez címmel. Arany, Petőfi gondolat
körén belüli alkalmi kis költemények, 
megemlékezések. Sok kis karcolata je
lent meg az Ellenzékben a század elején, 
Ellesett párbeszéd cím alatt; ezekben 
nem konkrét emberek, hanem inkább fo
galmak beszélnek egymással (beszéd köz
ben önkéntelenül arra gondoltam, hogy 
Berci alakjai is inkább elvont eszmék!). 
Ervin öccse egyszer (12—13 éves korá
ban) egy figurális képet másolt, az Öreg
nek tetszett is, de „elég egy festő a csa
ládban", mondta. 

Mindkét szülőben erős ambíció volt 
gyermekeikért. Édesanyja csodagyermeket 
látott Berciben. 5—6 éves korában egy 
hegedűt „hozott az angyal" meg kotta-
tartót, de a dolog nem ment. De ha már 
nem hegedűs, akkor legyen királygyűrűs 
nyelvész, aki előtt óriási perspektívák 
nyílnak majd. Hétéves korában íratják 
az elemibe. Törekvés tiszta jelességre, 
de ez sem ment, bár mindig jó tanuló 
volt. Egy alkalommal Anyukával elkezd
tek bőgni, hogy vége a királygyűrűnek, 
mert egy 2-es csúszott a bizonyítványba. 

Tordán éltek. Édesapja írt egy köl
teményt a vizsgára. Az első elemi végén 
ezt szavalta. Címe: Fiamhoz. Jellegze
tesen „úri" mentalitás: csináltattak a 
vizsgára rövid nadrághoz egy szmokin
got, kemény ingmellel, mandzsettával, va
lóságos páncélba szorították: „csak én tu
dom, mit éreztem, véglegesen megirtóz
tam mindenféle frakktól meg szmoking
tól". 

Édesanyja kezdett betegeskedni, és 
1912-ben meghalt. Körülbelül 1910-ben 
felkísérte Édesanyját Pestre. Alkonyi órán 
ment át a vonat az Alföldön, s képze
letét megkapta a kis tanyai házak tova
tűnő sora, a Tisza, s mindez megma
radt emlékezetében. A mai napig is fő 
segítőtársa ez az élmény. Tájai alföldi 
tájak, annak dacára, hogy sohasem fes
tette az Alföldet. A végtelenség fogalma 
maradt meg abból az élményből, képze
letben sokszor látta azt a naplementét. 

(Közjáték. Az alföldi képeken az ele
mek közt túl nagy a mértékbeli különb
ség, például túl nagy az ég és mütyür
kék a házak; bármilyen szuggesztív is 
ez, nem elégítheti ki az embert, „engem 
legalábbis, mert a képen szerettem op
tikai gazdagságot elérni", ehhez pedig az 
kell, hogy az adott képfelület bizonyos 
rokon arányok szerint tagozódjon, az 
aranymetszés például e leve kizárja az 
Alföldnek mint olyannak ábrázolását, 

értvén ezen a kép minden részletét. A 
horizontot az aranymetszés szabályai sze
rint állítja be, de ez n e m minden. Bar
tók komolyan foglalkozott az aranymet
széssel, a róla írt könyv függelékében 
10—15 oldal szól az aranymetszés szabá
lyairól. Erre kérdeztem, hogyan lehetsé
ges, hogy a kép formátumában nem al
kalmazza az aranymetszést? Felelete: az 
aranymetszésnek vannak „alosztályai", 
nem akar velük dogmaként foglalkozni, 
de ezek rejtve ott vannak munkáiban.) 

Visszatérve tordai éveire, Édesanyja 
halála után Édesapja újra nősült, s egy 
önzetlen, a fiúkon segíteni akaró hölgyet 
vett el, akiben új „mamát" kaptak. 

Kolozsvárott. Tanulni átkerült Kolozs
várra a nagynénjéhez; Weress Lászlóék 
erdélyi nemesek voltak (Kismező utca 
7. szám alatt, később gr. Kuun Géza ut
ca). Nagyon szabályos, beosztott életet él
tek. Rossz viselkedésű gyermeknek nem 
volt helye náluk. Berci jó gyermek volt, 
pofont nem kapott soha, legfennebb tré
fából. Beíratták az unitáriusokhoz az I. 
gimnáziumba. A rajztanár, Nagy Gyula, 
nagybátyja volt neki. Székely Bertalan
növendék volt, és sokat mesélt akkori 
kollégáiról. Gyárfás Jenő is kortársa, de 
különösen sok szó esett Székely Ber
talanról, tanítási módszereiről mondott 
el egyet s mást. Mikor az öreg Mester
nek a mesterség titkairól való tanítását 
mondta el, Berci ezt már akkor mes
terkéltnek érezte, tudta, hogy nem úgy 
kell rajzolni. Székely Bertalan pedagógiai 
módszerének lényege, hogy bármilyen 
formát, bármilyen görbét egyenesekre 
kell egyszerűsíteni, mert a tárgyakat, 
testeket rajzolás közben így lehet a leg
egyszerűbben rögzíteni. Ezt úgy hívták, 
hogy „sarkosan rajzolni", s annyira fon
tosnak tekintették, hogy még a rajzi vo 
nalak lefektetésében is érződnie kellett 
ennek a sarkos jellegnek. A kifejező 
rajzi vonal nem egyenletes, hanem hol 
erőteljesebb, hol gyöngédebb, s így kap 
a vonal életet. Mindezek a beszélgetések 
Nagy Gyulával az érettségi felé történ
tek. Az Öreg a síkot, a síkot, a síkot 
hangsúlyozta, anélkül nem lehet rajzolni 
— mondta. Nagy Berci szerint is ez a 
helyes, a legmodernebb, hiszen Cézanne-
tól a kubizmusig nyilvánvalóan a síkok 
jelentőségét aknázták ki. „De valahogy 
idáig nem jutott el Gyula bátyám ma
gyarázata, addig tudniillik, hogy valóban 
igaz, hogy a testek tengelyeinek, meg
határozó síkjainak viszonya a döntő, de 
csak akkor meggyőző, ha a belső konst
rukciót vesszük alapul és nem epider-
mikus értelmezését a »sarkos rajzolás-
nak«." Hasonló módszertani dolgokat me-



Nagy Albert: Apokalipszis 

sélt Nagy Gyula Bercinek akkor is, ami
kor 1921—1926 közt Pestről minden nyá
ron hazament. 

A baj az volt, hogy ha a „sarkos raj
zolás" ott volt a lapon, akkor jó rajznak 
tartották, mégha csak a külsőségeket ra
gadta is meg, a belső lényeg nélkül. „Je
len lehetnek ezek az elemek, de ha nin
csenek együtt egy belső konstrukció sze
rint, akkor jelenlétük nem meggyőző. 
Ettől a belső konstrukciótól kap életet, 
ettől még az arányok is eltolódhatnak 
(például Grecónál), ha rendben van, és 
a kifejezés a helyén van (például a gör
be tükör torzításában is mind a helyükön 
vannak a dolgok)". 

Hiába mind a „ropogós kezelést" aján
lotta Nagy Gyula a rajzban, Berci kezdte 
észrevenni, hogy a lényeg nem itt van; 

kamaszkorban még megy az alkalmaz
kodás, de később a lényeg e szabályok 
mellett háttérbe szorulna. A gimnázium
ban kétféle rajzolás folyt: a) puha, 6 B-s 
irónnal, vagy b) félíves felragasztott pa
píron szénnel. Görög fejeket, Hérát meg 
Voltaire gipszeit rajzolták. Ezeknél in
kább kijött a rajzi lényeg: meg kellett 
szerkeszteni a fejet, de sohasem hang
súlyozták eléggé, hogy a lényeg a belső 
konstrukció. Ez még nem a lelki konst
rukció. Később jött rá a vegyes kontú
roknak, az egyeneseknek és görbéknek 
alkalmazására. 

Az Unitárius Kollégiumban rend volt; 
tanárai: Gál Kelemen igazgató, Hidegh 
Mihály latin és matematika, Márkos Al
bert irodalom-görögpótló, Borbély Ferenc 
irodalom, Uzoni Imre matematika, sze-



retett pofozkodni, Nagy Gyula rajz, Váry 
Albert hittan, Pálffy Márton latin—ma
gyar, Gyallay Domokos akkor került oda. 
Berci görögpótlós volt, az első 4—5 közt, 
de a nyelvek nem mentek neki. 

(Közjáték. 16 éves korában kezdett 
töprengeni, hogy mi legyen belőle. Von
zódott a festészethez, meg kellett tehát 
legyen benne a festészet lényege. „Meg 
is mondom miért: jelentkezett bennem 
a rajzolási készség. 13—14 éves lehet
tem, amikor apámnak születésnapjára, 
hogy örömet okozzak, egy kis Castelli 
Mirane-nyomatot felnagyítottam jó fél
méteres méretre tollal, és kiszíneztem ak-
varellel. Volt a családban valami olasz 
vonzalom öntudatlanul is. Apáék nász
útra Fiuméba utaztak második házassá
gakor, első felesége pedig olasz nő volt, 
Ida Orenzo, akivel 20 évig élt együtt. 
Második feleségével — anyámmal — való 
nászútja 1901-ben volt, s 1902-ben meg
születtem." A sorok között érzékeltette, 
hogy ő olasz földön fogant. Mondta azt 
is, hogy apai ősei közt volt Lava Katalin, 
nagyanyja, akiről rebesgették, hogy olasz, 
bevándorolt lett volna.) 

„Volt bennem egy bizonyos alapérzés 
a színek helyes értelmezésére. Egy al
kalommal próbálkoztam rózsáknak s más 
efféléknek színes levelezőlapokról való 
felnagyításával, s itt valóságos undort 
éreztem egyik-másik színnek egymás 
mellé kerülésekor". Körülbelül 16 éves 
korában lemásolta Munkácsy két képét 
nagyon jól (Vihar a pusztában és Be
fordultam a konyhára címűt). Bátyjának, 
Nagy Gyulának művészeti könyvtárából 
Malonyai Munkácsyját és Lázár Béla 
Paál Lászlóját bújta szenvedéllyel . Kez
dett rajzolgatni is, de nem annyira mo
dell után, mert eleve lámpaláza támadt, 
el lenben figurákat kreált emlékezetből. 
Néhány effajta rajzára emlékszik, ezek 
Munkácsy hatása alatt keletkeztek. „Köz
ben az egész család gondolkozott, hogy 
mi a fene legyek, jó számtanista vol
tam, ambícióból gyakoroltam, és a gép 
minden kölyköt érdekel, s így kerültem 
Pestre a Műegyetemre, Ostor Győző ba
rátommal." 

Pesten. Henkinson volt a 20-as évek 
elején az angol misszió feje, unitárius 
pap volt, és a Fasorban, a református 
templom háta mögött egy diák-kollé
giumban kapott tőle lakást. Itt ismerte 
meg Ostor Győző barátját is. Mindketten 
a kultúrmérnöki karra jártak, Berci a 
gépészmérnöki fakultásra. Ez el is vette 
kedvét a mérnökségtől (még Kolozsvá
rott mondta nekem, hogy Itáliában, me
cénásánál hasznavehetetlen, de működő 
gépeket komponált). Közben megismerte 

a Szépművészeti Múzeumot, s elhatároz
ta, hogy otthagyja a mérnökséget. Ja
nuárra ott is hagyta. 

Megpróbálta, hogy bejusson a Főisko
lára a II. félévre, de nem sikerült. Ek
kor iratkozott be a Réti-féle szabadis
kola nappali tanfolyamára (Harris köz, 
a Váci utca elején). Réti, Iványi-Grün-
wald és Feiks Jenő korrigált felváltva 
(talán Derkovits is ott volt, nagy darab 
ember, ha ugyan ő volt). Itt a szabad
iskolában megkapta azt, ami a közép
iskolában hiányzott: konstrukció, mozgás, 
arányok stb. Napi négy órát dolgoztak 
szénnel, festői felfogásban, a forma egy
szerű kezelésével, nehogy részletekben 
sikkadjon el a lényeg. Feiks Jenő vol t 
a legbravúrosabb e tekintetben. De hogy 
ne sikkadjon el a részletekbe hatoló rajzi 
tudás sem, beiratkozott Márton Ferenc
hez, az Iparművészeti Iskola esti tagoza
tára. Régi akadémista módon, Székely 
Bertalan tanítása mellett tartott ki. Ezt 
csinálta fél éven keresztül, de egyszer 
összezördült vele. Egy gipszfejet fabri
kált Berci: „azért csináltam így, mert így 
láttam", mondta, mire Márton Ferenc: 
„itt csak az Atyaisten és én látok". A 
következő alkalommal Berci bocsánatot 
kért tőle (Márton Ferencet mindig nagy
ra becsülte, a Bizományi Áruházban látta 
egy szép, fekvő ceruza hát-aktját, s m e g 
vétette velem). Nyaranta mindig haza
ment Kolozsvárra, a nyár útlevél m e g 
szerzésével s más hasonlókkal telt el. 

A Főiskolán. A felvételi nem ment s i 
mán, igénybe kellett venni Henkinsont, 
Kunwald Cézárt, aki barátságban vol t 
Bosznayval, s így került be Berci nagy 
nehezen hozzá. Rudnay ekkor került a 
Főiskolára, s Bercit kérésére 1923-ban át
vette. Bosznay rendkívül szimpla ember 
volt, állandó korrektúrája: „többet-job-
ban", s Memlingre és a német preklasz-
szikusokra hivatkozott. Tanításának k ü 
lönös hasznát nem vették, távol állt a 
széles horizontú látástól. Tónusrajzot ke l 
lett nála csinálni, és sokat emlegette a 
tiszta kontúrt. 

1923-tól tehát Rudnay Gyulánál do l 
gozott. Nagy híve volt, mert igazi M e s 
tert ismert meg benne. Amikor arról 
volt szó, hogy átveszi az egyik osztály-
vezetését, Berci és Wieser (később Abai) 
Alfréd átkérezkedett hozzá. Hincz Gyula, 
Barcsay Jenő, a Basilides-testvérek, egy 
csomó nőhallgató, aztán Kántor, Holba, 
Borsos (nem a későbbi szobrász!), L e n 
gyel Irén s egy Bethlen grófnő is járt oda. 

Ízig-vérig érző ember volt, a lélek e m 
bere, aki a szellemen keresztül próbált 
közeledni a növendékek felé. Rajztaní-



Nagy Albert: Hárman a tengeren 

tási módszerében is mindig a kifejezés 
elmondhatatlanabb tényezőit próbálta ki
művelni növendékeiben. Eléggé erőltette 
a komolyabb rajztudás elsajátítását, de a 
lényeg mégis csak mindig a lelki, szel
lemi tartalom volt. Komoly tekintélye 
volt, spontán magatartása, majdnem — 
mondhatni — úgy lépett be a terembe, 
mint akiről a növendékek tudják, hogy 
szent ember, akit irányítónak vehetnek. 
Egy kissé ellentétben állt közvetlen em
berségével testi magatartása, talán ma
gas, merev gallérja miatt, ahogy ő félre
fordította kifejező módon a fejét, annál 
inkább kijött a kedves, de jelentős fej 
mozdulat lényege. „Lényege — ahogy 
bennem megmaradt — mégiscsak az volt, 
hogy nemigen lehetett őt dühös arcki

fejezéssel elképzelni, mindig egy bizo
nyos derű sugárzott arcáról a világba. 
Sokkal többet nézett felfelé, mint lefelé, 
ha jól emlékszem. Szóval olyan egyéni
ség volt, aki rabja lévén teljesen Csoko
nainak, Petőfinek, ennek a költészeti ma
gatartásnak a tanítványokba való szug-
gerálása egyéniségéből is adódott, s ezt 
egy-egy gesztussal roppant meggyőzően 
húzta alá." (Ez a bonyolult mondat igen 
jellemző Nagy Albert töprengő, körülmé
nyes kifejezésére s egyúttal erősen fo
galmi gondolkodására.) 

Korrektúráin nem szokott belerajzolni 
a rajzba, hanem a rajzlap szélén mu
tatta meg a konstrukciót. A síkokkal ő 
is sokat törődött, útmutatásai azonban 
Székely Bertalannal ellentétben mindig 



a nagy egészet hangsúlyozták, de ezen 
kívül nagyon is erősen a kifejezést, az 
életnek a rögzítését kereste rajzainkon. 
Erre recept nincsen. A különböző nagy
mestereket állította példaképpen annak 
bemutatására, hogy mi a lényeg, s hogy 
ez mennyire sok változatban jelenhetik 
meg. Rudnay a művészi izgalmat állan
dóan ébren tartotta a hallgatókban. 

Abai Frédivel (szász fiú volt) baran
golt gyalog a Sirok—Miskolc—Eger vona
lon, hol gyalog, hol vonaton. Művészte
lepen nem volt. 5—6 főiskoláskori szén
rajzát őrzi Ostor Győző barátja. 

(Közjáték. Arról, hogy hogyan bonta
kozott ki, mi serkentette festésre, egy 
hosszú-hosszú levelet írt 1947—48-ban — 
ezt szerencsére annak idején ideadta ne
kem, hogy olvassam el, s megengedte, 
hogy lemásoljam és felhasználjam; mi
kor erről beszéltem vele, mondta, hogy 
az eredetit elküldte, s úgy tudja, meg
semmisült. Egy nagyon kedves, szelíd 
lánynak írta, aki kikerült Szovátára kör
orvosnak, Berci kikísérte, ott volt a Ma
ma is, és látta, hogy ő sehogyan sem 
tetszik a mamának. Elváltak ekkor, és 
soha többé n e m esett szó házasságról. Ő 
ott maradt, de később visszajött Kolozs
várra, román emberhez ment férjhez. Az 
utcán néha találkoztak, de „mindennek 
vége, ami el sem kezdődött".) 

Rudnay alatt négy évig ecsetje sem 
volt, csak rajzolt, otthon sem festett. 

A Kollégiumból Óbudára került vala
milyen térre, s Ostor Győzővel kettes
ben egy szabóműhelyben laktak. Éjsza
kára a vasrollót le kellett húzni, ők a 
műhelytől függönnyel elválasztott rész
ben laktak. Ha később mentek haza, a 
rollóhúzástól visszhangzott a tér. A la
kás nem volt legális. 

Később a Hársfa utcai református diák
otthonba került Ostor Győzővel együtt. 
Majd az Attila körúton egy udvari szo
bában is laktak Kádár néninél. Miért 
kellett innen-onnan elköltözniük? Nem 
emlékszik már pontosan, de arra igen, 
hogy a Hársfa utcai lakásuk előtt, az 
őszi hajóforgalom zárásának idején egy 
dunai stégen laktak. Győző öccse hajós 
volt, s neki is volt i lyen kabinja. Ber-
ciék 2—3 hétig titokban ott háltak, a 
víz szintje alatt éltek. 

Rajztanár kellett volna hogy legyen 
a család kívánsága szerint, de ez öt nem 
érdekelte. Megyer-Meyer meg is buk

tatta iparművészetből. Hogy miből élt? 
Henkinsontól kapott egész végig havi tá
mogatást, de a misszió megszűnt. Hen-
kinson 3—4 évvel ezelőtt halt meg, amint 
ezt Kiss Elek püspökünktől tudja. Os
tor Győző pedig elvégezte a Közgazda
sági Egyetemet, és OTI-tisztviselő lett.  

Pesten Frédi barátjával rendkívül in
tenzív szellemi életet éltek. Együtt te
keregtek, s úgyszólván akkor ismerked
tek meg a magyar és a világirodalom
mal. „A magam részéről elsősorban Sza
bó Dezső előadásain döbbentem rá, hogy 
rengeteg a tennivaló, és hogy a magyar
ságnak világirodalmi színvonala van. A 
Sándor utcai régi képviselőházban hall
gattam. Így kerültem egész szoros kap
csolatba az Ady-, Móricz-problémával és 
egy kicsit — különösen később — Dosz
tojevszkijjel és Balzackal. Az a hal
latlan szuggesztív erő, ami egy Dosz
tojevszkij-műből árad, majdnem beteggé 
tett, mindig az az aggodalom élt ben
nem, hogy valami komoly bajom van, fő
ként tüdővészre gondoltam. Dosztojevsz
kij ezt úgy írta le, hogy aki olvasta, 
érezte, hogy ő is beteg. A világirodalmat 
komoly színielőadásokon ekkor ismertem 
meg, a legnagyszerűbb színészi teljesít
ményeken keresztül: Márkus Emíliát, Já
szai Marit, Pethes Imrét, később Ódryt, 
Kiss Ferencet, Bajor Gizit láttam ját
szani. Ilyen frappáns művészek jóvoltá
ból alkalmam volt a világirodalom leg
kiválóbb műveit szemügyre venni, meg
ismerni. Sohasem szerettem a művészi 
ágakat túlzottan elkülöníteni egymástól, 
egyik sem független a másiktól: zene — 
festészet — irodalom—szobrászat. Nagyon 
szeretek kitartani a mellett az álláspon
tom mellett, hogy tulajdonképpen egy
fajta művészi tevékenység van, amely
nek célja az egyetemes humánum: fülön, 
szemen, betűn keresztül fogadd magadba. 
Beteg tünet az a modern tény, hogy a 
különböző művészetek mind merevebben 
és határozottabban elválnak egymástól, 
szinte csak kacsingatva egymásra. Min
den »külön«-né vált. Az anyag annyira 
felgyűlt, hogy egy ember képtelen ma
gába sűríteni mindazt, amit a különböző 
művészeti ágak teremtenek. Hol lehet a 
megoldás? Már ha van megoldás." 

Azokban az években Frédivel sok
szor felvetődtek ezek a kérdések, bár 
Frédit a zene nem nagyon érdekelte, 
Berci átfogóbbnak érezte magát. 

Folytatása következő számunkban. 


