
Vass Elemér Tihanyban 

i. 

Tihanyban Vass Elemér és felesége 1945-ben telepe
dett le, dr. Beznák Aladár meghívására, aki a Magyar 
Tudományos Akadémia tihanyi Biológiai Intézetének 
igazgatójaként a művész feleségének Jeannak fordítói 
állást ajánlott fel. Kezdetben a Balló-villában laktak, 
de onnan 1950-ben kiköltöztették őket s akkor kapták 
meg az intézettel szemben levő házban azt a kétszobás 
kis lakást, amelynek egyik szobája „műtermül" is szol
gált. Itt, ebben a szobában élte meg a művész pályája 
fénykorát, már ami a művészi kiteljesedést illeti, mert 
más vonatkozásban, az anyagiakat sem véve ki, az élet 
nem volt mindig könyörületes irántuk. 

Ebben a kis lakásban sokan fordultak meg Vass Ele
méréknél, a magyar szellemiség sok-sok kitűnősége, 
nemcsak a barátság ápolása, hanem a tisztelet-adás 
miatt is. A régi kapcsolatok felelevenedése, újak kép
ződése valóságos hőforrásként táplálta a művész alkotó 
erejét, s nem kis mértékben járult hozzá művészete 
megújulásához. Ferenczy Béni, Pátzay Pál, Teleki Géza 
volt kultuszminiszter, Borsos Miklós, Bisztrai Farkas 
Ferenc, Illyés Gyula, Keresztúry Dezső, Szabó Lőrinc, 
Hajnal Imre és Horváth Boldizsár, Engel Iván, Elekfy 
Jenő, azután Lipták Gábor Balatonfüredről, Debrőczy 
Tibor füredi kórházigazgató, aki később mint kezelő
orvos gyakran fordult meg Vasséknál, csak néhány név 
a sok közül. 

Ez a baráti és ismerősi kör jelentett igazoló légkört 
Vass Elemérnek, aki enélkül talán nem is tudta volna 
létrehozni —- egyre súlyosbodó betegsége és sok egyéb, 
rajta kívül álló okok szülte izgalmak miatt sem — mű
vészete legjelentősebb fejezetének remekeit. 

Annak gondolata, hogy 1945 után letegye az ecsetet, 
mert egynémely dologgal nem értett egyet, eszébe sem 
juthatott. Ezzel senkinek sem használt volna, sőt a 
rossz ügynek tett volna szívességet. Érthető hát, ha 
mindjárt 1945-ben bekapcsolódott az életre kelő új 
magyar művészeti életbe. Már a Szinyei Társaság 
1945-ös jubiláris kiállításán Női akt című pasztelljével és 
Virágok с olaj képével vett részt, az Ernst Múzeumban. 
Virágok с képét az állam meg is vásárolta. — 1946-ban 
a Magyar Képzőművészetért с kiállításon (az Ernst 
Múzeumban) Tél с olaj képét állították ki. 1948-ban 
pedig ugyancsak a Szinyei Társaság X. kiállításán négy 
képe kapott helyet {Napraforgók, Mezei virágok, s Vi
rágok címmel két másik olaj képe). 

Mind az alkotás, mind a képzőművészeti életben 
való részvétel sokkal nehezebben s akadozottabban 
ment volna, ha megértő barátok nem nyitják rá a mű
vészre a tihanyi lakás ajtaját. Ősztől tavaszig szinte el
zártan éltek s csak tavaszutójától az ősz közepéig érez
hette, hogy benne él az ország eleven vérkeringésében. 

A fenti barátok valamennyien sokat jelentettek számá
ra, voltaképpen mindannyiójukról szólnunk kellene, 
mert hiszen az a „tihanyi kör", amely Vass Elemér 
körül minden szándékosság és szervezettség nélkül spon
tánul kialakult, mint rokonszellemek egymásratalálása, 
csak a benne résztvevő összes szereplővel való megis
merkedés révén volna igazán megjeleníthető. De ha 
hézagos is ez az ismertető, valamit mégis megéreztet 
majd Vass Elemér egyéniségéből és művészetéből épp
úgy, mint azokéból is, akik köréhez tartoztak 1957 vé
gén bekövetkezett haláláig. 

Keresztúry Dezsővel kell kezdeni, aki művelődési mi
niszter korában ismerkedett meg Vass Elemérrel. Gyak
ran élvezte Tihanyban Beznák professzor vendégszere
tetét s egyik ilyen nyári pihenő jóvoltából találkozott 
Vassékkal. A Művészeti Tanács élén Kodály Zoltán 
állt mint elnök, de Pátzay Pál intézte az ügyvezetést s ő 
hívta fel Kersztúry figyelmét Vass Elemérre, amikor a 
Tanács 1946 végén összeállította annak a 25 művésznek 
a névsorát (festők, szobrászok, zeneszerzők, építészek, 
stb. közül), akiket az állam megbecsülése jeléül élet
járadékkal tüntetett ki. A festők közöttt Bornemisza 
Géza, Czóbel Béla, Holló László, Koszta József, 
Márffy Ödön mellett Vass Elemér nevét is ott találjuk. 
(Megjegyzendő, hogy a Művészeti Tanács alelnöke 
ekkor Kassák Lajos és Szőnyi István.1) 

Keresztúry örömmel járult hozzá az életjáradék fo
lyósításához Vass Elemér számára. De ami a művész
nek ennél is többet jelentett, az a megértés az iránt a 
festői felfogás iránt, amelyet éppen ezekben az években 
kezdett képein érvényre juttatni. Vass Elemérnek nem 
volt közömbös, hogy a művelődésügyi miniszternek 
tetszik az ő festészete s amellett éppen olyan miniszter
nek, akit egyébként író-tudósnemzedéke egyik legkép
zettebb tagjaként tartottak számon. Igazolva látta új 
utat kereső törekvéseit, s ez alkotta alapját annak a 
kapcsolatnak, amely mint egyik éltető forrás, a megér
tés hajszálcsövein keresztül holtáig táplálta Vass Ele
mér művészetét. Balaton című könyvében nemcsak szép 
képeket reprodukáltatott Papitól, akinek ez a kör a 
festő Vass Elemért becézte, hanem kedvesen jegyezte 
föl róla azt is, hogy nemcsak a Balatont tudta festeni, 
a rákot is jól el tudta készíteni. S ha olvashatta volna 
a művész —• mert a könyv megjelenését már nem érte 
meg — alighanem éppoly büszke lett volna a mondat 
második felére is, mint az elsőre. 

Noha néhanapján vidámabb órák is adódtak, de 
semmi sem feledtethette egyrészt azt, hogy a 60. -ik 
életév körül már minden nappal meredekebben esik 
lefelé az ember élete, másrészt magát a kort, amely 
meglepő ésszerűtlenséggel taszította el magától azokat 
is, akik levonták a történelem tanulságait s nem vissza
felé tekintgettek a korforduló mérföldköveinél. A zebe-
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gényi társak közül csak Berénnyel, Elekfyvel és Sző-
nyivel ápolta a baráti kapcsolatokat. Berény Róbert 
sem sok jóval vigasztalta 1951 június 29-én keltezett 
levelében : 

„Elemérkém, sajnos ritkán jutok íráshoz. Ahhoz pedig, 
hogy jussak, igen sok nekiszaladásra van szükség, gyakori 
és mindannyiszor tiszteletet parancsoló szent elhatározásra, 
sőt az önmegtagadásnak aszketikus magasságaira, amíg 
végre hozzájutok az íráshoz, ami a kivételes pillanatokat je
lenti életemben, így tehát annak is kell venned: jelenségnek, 
amely ritka tüneményekkel, égi jelekkel rokon, felcsillanás, 
amire sem számítani nem lehet, de rendszerint arra sem, 
hogy valami értelmeset tartalmaz és — utóbbi időben — 
már arra sem, hogy jól olvasható. (Ami csak annál roko
nabbá teszi az égi jelekkel.) — „Nálam: főiskola + ottani 
festés pokolian rossz műteremben, de a földszinten jobb 
nincs ; és lift hiányában.. . stb."2 

Az 1950-es évek nyomasztóan nehezedtek Vass Ele
mérre is. A képzőművészeti életben egymást érték a 
meghökkentő vagy annak látszó intézkedések, s távol a 
fővárosban élő barátoktól, nem volt mindig könnyű 
megemészteni a szokatlan jelenségeket. Aki tehette, 
főleg az idősebbek közül, nem is szívesen elegyedett 
bele a művészeti életbe, bár ez nem mindegyik esetében 
volt érthető. Vass Elemér Tihanyban kétszeresen is el 
volt zárva a közvetlen értesüléstől : az év jelentős részé
ben, késő ősztől kora tavaszig magát Tihanyt is csak 
nehezen lehetett megközelíteni. Az érintkezés egyetlen 
módja a levélírás, de ez egyrészt nem ment könnyen, 
másrészt mit is írhat meg az ember a magát emésztő 
gondjaiból, s nem árt-e magának, ha esetleg túlságosan 
egyéni véleményt talál kockáztatni ? A személyi kultusz 
éveiben a baráti szolidaritás az, ami egyedül tarthatja 
benne a lelket. 

Vass Elemérhez a művészek közül földrajzilag Borsos 
Miklós szobrászművész és Egry József a. Badacsonyban 
élő, s ekkor már inkább csak horgászó festő esett a 
legközelebb. De Borsos csak nyáron tartózkodott Ti
hanyban, Egry pedig vajmi ritkán mozdult ki Badacsony
ból. Sőt, még látogatókat sem fogadott szívesen. Az is
merősök tudták, hogy ha éppen horgászik, a miniszter 
kedvéért sem hagyja ott a stéget. Egry és Vass Elemér 
néhány levélváltással tartotta a kapcsolatot. Az egyik itt 
ismertetésre kerülő Egry-levél 1951. febr. 22-én kelt, s 
benne Egry József a maga és Vass Elemér helyzetét 

1. A tihanyi félsziget. 
1. Die Halbinsel von Tihany. 
1. La presqu'île de Tihany. 
1. Тиханьский полуостров. 

majdnem teljesen azonosnak, s egyformán nehéznek lát
ta az akkori „nívón aluli tömegigény mellett". Amit a 
fővárosi kiállításokról hallott, ép eleget mondott neki 
ahhoz, hogy „elmenjen az ember kedve tőlük." 

Nemcsak Egryre jellemző a levél, amely a második 
felében a horgász gondjaival foglalkozik, hanem a vi
szonyokra is, hiszen a levél szerint a megfáradó ember 
valósággal menekül a művészet és a velejáró társadalmi
esztétikai problémák elől a ruszli-készítéshez és hozzá 
hasonló dolgokhoz. — A levélből Vass Elemér zak
latott idegállapotára s panaszos hangulatára is követ
keztetni lehet. Álljon itt a levél — egyetlen mondat ki
vételével — a maga egészében: 

„Kedves Elemér, 
levelednek örültünk. Örülünk, hogy ebben a bizonytalan 
világban, mikor így télbe, gondba temetve küzdünk, leg
alább egy-két őszintebaráti sorral közeledhetünkegymáshoz 
még akkor is, ha ezt a közeledést talán sokban a közös bajunk 
segíti elő. Úgy látom, utunk majdnem minden vonatkozás
ban egy és ugyanolyan nehéz. Különösen a piktúrában a 
mai nívón aluli tömegigény mellett. Megértem gyötrődésed 
ebben is, abban is. Magam is teljesen így vagyok. Az emlí
tett nyomtatványok — kérdőívekre vonatkozó érdeklödé-
sedre nem tudok semmi okosabbat mondani. Én ezekben 
amit fontosnak találok, azt a formuláknak megfelelően pró
bálom elintézni. Nem üdítők, az bizonyos. Már rettegek a 
nyomtatvány minden fajtájától — mint ahogy ma már ret
tegek az életünk körüli legkisebb bajtól is. Nagyon gyönge 
lettem. S fogytán van még az a kis lelki erőm is, amit egyéb
ként a pikturális mondanivalómhoz tartogattam. Sajnálom 
K. Elemér, hogy ezúttal ahelyett, hogy erősítenélek, pana
szodra panasszal tömlek agyon. Mindenesetre B. Miklós ba
rátunk több erősítővel és felvilágosítással szolgálhat. 
. . . Különben a múlt napokban elküldte az újabb „Tihany", 
„Badacsony" jelképes komoly szép kis pénz-érmék készít
ményét is. A kérdezett pesti kiállításokról — miután Pesten 
nem voltam — közelebbit nem tudok. Azonban amit tudok, 
éppen elég ahhoz, hogy elmenjen az ember kedve tőlük. És 
végül, hogy még valami kellemesről szó essék, ami nem 
megvetendő: a horgászat. Kérded, villantóval próbálok-e? 
Sajnos, én az ezzel járó fizikai mozgást már nem igen bírom. 
Na de, ez nem fontos. A fontos, hogy mielőbb itt legyen az az 
idő, mikor kiülhetek a partra egy kicsit feledkezni és festői-
leg, egészségileg is egy kicsit gyarapodni, élni. Hál Isten, az 
idő is annyira megenyhült, hogy a mielőbbi lehetőséget ígéri. 
Ami pedig az általad említett ruszli készítést illeti, nekünk is 
van erre nézve valami receptünk, ami nekem bizony nem a 
legmegfelelőbb. Mindenesetre, ha elküldöd a saját recepte
det, annak igen fogok örülni. Most csak ennyit K. Elemér. 
És abban a reményben, hogy mielőbb találkozhatunk vagy 
hírt kaphatunk, kívánunk minden jókat, jó egészséget. 

Kézcsókom és sok öleléssel 
Egry József 

Badacsony 951. II. 22." 

Ily körülmények közt a festés is nehezebben ment, 
mint ihletőbb légkörben mehetett volna, noha ezekben az 
években is számos kép született. Vass Elemér 1950-ben 
a Magyar Képzőművészeti Kiállítás portréi között állí
totta ki Kislány^ című olajfestményét, s szerepelt még a 
kiállításon az Őszi csokor с olaj kép is. — Az 1952-es 
arcképkiállításon Illyés Gyula portréja került tőle be
mutatásra. 

Szabó Lőrinc is aránylag korán kapcsolatba került 
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2. A táltos kancsó. 

2. Der magische Krug. 

2. La cruche fée. 

2. КУВШИН С изображением пегаса. 

Vassékkal, noha csak időnként fordult meg e tájon, s a 
körnek inkább a külső perifériáján helyezkedett el, 
mivel frivolsága, szellemessége nem vonzotta Vass Ele
mért. Mivel a költőnek neves kortársai éltek, vagy időz
tek a környéken, így azok révén ő is kapcsolódott a fes
tőhöz, noha lazább szálakkal, mint akár Keresztury, 
Illyés Gyula, Borsos vagy Lipták Gábor, s még annyian 
mások. Szabó Lőrinc valószínűleg 1951 nyarán ismer
kedett meg Vass Elemérékkel. 1951 nov. 16-i levelében 
a következőket írja a művésznek, illetve feleségének, 
Jean-nek: 

„Pár nappal ezelőtt postáztam címetekre egy nagyocska 
kötetet, saját verseimnek összefoglaló gyűjteményét 1943-ig. 
Legyen csak meg baráti házatokban! S hadd ajánljam most 
Jean-nek, hogy amennyiben belekezd, kezdje olvasni a 
„Különbéke" és a „Te meg a világ" című köteteknél, s leg
feljebb azután kalandozzon vissza korábbi, fiatalabb, stílus
ban nyugtalanabb részekre. . ." 

Azután még többek közt Illyés Gyuláról és Borsos 
Miklósról ír, hogy melyikkel mit végzett, illetve mit nem 
végzett. Jean-nek prózát is ígért, de ennek küldését 
későbbre halasztotta, mert egyelőre nem talált meg
felelőt. — Szabó Lőrinc ettől kezdve, ha ezen a környé
ken járt, Vasséknál is megfordult. A művész meg is fes
tette a költő portréját. 

1955-ben Bartha László telepedett le Tihanyban, ahol 

nemsokára kapcsolatba került Vass Elemérékkel. Elő
zőleg levélben elég részletesen írtam róla a művésznek, 
akinek Bartha 1955 november végén, vagy talán decem
ber elején bemutatta képeit. Erről Vass Elemér a követ
kezőket írta dec. 11-i levelében: „ . . .elhozta [Bartha] a 
mappáját, amelyben 20—30 régibb és újabb munkáját 
mutatta be. El voltam ragadtatva, — valódi európai 
szag ütötte meg az orromat; és boldog vagyok, hogy 
ilyen nívójú fiataljaink is vannak. — (Félek, hogy ez 
kivétel!)" — Valamivel később, 1956 január 1-én így 
írt: „Ragyogó festőnek tartom és nagy örömöm van 
benne; biztató fénysugár a magyar festészet jövőjé
ben!" — Ettől kezdve egyre nagyobb figyelemmel kí
sérte Bartha útját, s megfordítva: Bartháék is gyakori 
vendégek Vass Eleméréknél. 

Alig fordult meg művész, író, tudós Tihanyban, aki 
elkerülte volna Vass Elemér kis szobából álló „műter
mét". S aki ott megjelent, valamiképpen mindig meg
gazdagodva távozott. Ki képpel a kezében, ki anélkül, 
de a szívében még az utóbbi is. A vevők lassan ugyan, 
de mégis jelentkeztek, főleg 1954-től kezdődően. 
Weöres Sándor 1955. dec. végén egy napraforgós képet 
köszön meg Vass Elemérnek, amit a művész juttatott el 
hozzájuk. „Már a lakásunkban van és ugyanúgy tün-

3. Virágok cserépben. 
3. Blumen in einem Topf. 
3. Fleurs en pot. 
3. Цветы в горшке. 
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dököl, mint Tihanyban, nyarat áraszt maga körül. Az 
aranyozott keret igen szépen illik hozzá, külön köszö
net érte." — A kereteket Vass Elemér Füreden készít
tette Lipták Gábor közvetítésével, rendszerint egyszerű 
naturlécből, s tompa koptatott arannyal vonta be. Ezt 
tartotta leginkább megfelelőnek képeihez s így ez a 
fajta keret volt akkoriban a legáltalánosabb. — Miután 
Weöres Sándor még jelzi levelében, hogy a kép árának 
utolsó részletét postára adta, s hogy hallomásból érte
sült róla, milyen újabb remek képek születtek a nyár 
óta, felesége, Károlyi Amy is kedveskedik néhány sorral 
s megköszöni a „szép arany-virágokat, most már jöhet 
a tél, ők majd világítanak nekünk." 

Lipták Gábor nélkülözhetetlen mindenese ennek a 
körnek. Olyan központ, akit senki nem kerülhet ki, 
akár átutazó indiai miniszter, vagy halálra készülődő 
ember, legyen az Medgyessy Ferenc vagy Szabó Lőrinc. 
Ha más korban születik, az egyik legeszményibb mecé
nás lesz belőle. így is az, hisz a maga körében az ő sok
féle szolgálata csak annyival kisebb léptékű, amennyi
vel a kor szűkebbre szabta a lehetőségeket. Ebben a 
körben nemcsak motor ő, hanem alkotó fegyvertárs is. 
Akár a Tihanyi echó-hoz с antológiájára, akár a Re
gélő Dunántúl vagy a Jókai Balatonfüreden с könyvére 
gondolunk, akár felsorolhatatlan helytörténeti, irodal
mi és művészettörténeti tanulmányaira — cikkei százai
ról nem is beszélve, amelyek mindig a magyar kultúrát 
tudatosították itthon, s közvetítették külföldre. 

Szabó Lőrinc így jellemezte Liptákék házát egyik 
Vass Elemérhez írt levelében, 1952. június 30-án: 
„Hogy zajlik az a nagy ház, hányféle ember és érzés 

4. Napraforgók. 
4. Sonnenblumen. 
4. Soleils. 
4. Подсолнечники. 

kavarog benne: egészen fantasztikus! És hogy számon
tartanak, észrevesznek.. . mindent egy perc, egy pilla
nat alatt." A Lipták-kúrián öltöttek végső formát 
A huszonhatodik év feledhetetlenül szép és brutálisan 
kegyetlen strófái, itt leste a végső búcsúra készülő költő 
a költőtárs, Illyés Gyula róla szóló tanulmányát, in
nen vitték meg neki a már későn megszületett diagnó
zist: egész teste el van rákosodva, s nincs mentség. 
Bisztrai Farkas Ferenc, néhány oly igen szép magyar 
könyv megálmodója, vitte a kegytelen hírt a kórházi 
ágyra, maga sem tudta, hogy mint a Halál követe érke
zik néhány órával a költő-barát elmúlása előtt. 

És — annyi mindenkiről nem szólva — utoljára em
lítem Illyés Gyulát, aki pedig valóban önálló fejezet Ti
hany kultúrtörténetében s Vass Elemér életrajzában is 
az lehetne, ha naplót vezet „azoknak az éveknek" tiha
nyi és személyi vonatkozású eseményeiről. Mert ő úgy 
járt itt, ebben a körben Elsa Triolet-vel, Tristan Tzara-
val, aztán Aragonnal, Paul Eluardal, Guillevic-kel, 
Rousselot-val és lányával, s ki tudja, kivel még, miköz
ben, csak úgy séta közben, mint ahogy nagyvárosban 
befordul az ember egy presszóba, úgy csupa véletlenül 
betérve Vass Elemérhez, a nádtetős parasztházak szom
szédságában egy magyar festőnél, képek között, mo
dern Európát találjon, váratlanul és meglepetésére. 
Olyat, amilyet otthon sem láthat akárhol. 

Talán nem lesz érdektelen, ha a magam Vass Ele
mérhez fűződő kapcsolatáról ejtek néhány szót. Lipták 
Gábornak köszönhetem, hogy megismerhettem. Hol 
szüreti pincemunkásként, hol a történész és szociográ
fus szemével ismerkedtem a vidékkel. Kapcsolatunkra 
talán legjobban levelezésünk vethet fényt, azért néhány 
mondatot nem lesz fölösleges idézni. 

Azt mindenki tudta, aki Vass Elemérrel kapcsolatba 
került, hogy gyakran betegeskedett s hogy egyik kór a 
másikat követte és hogy tulajdonképpen csak a beteg
ségek szünetében tudott festeni. így válik érthetővé az, 
amit 1953. szept. 1-i levelében írt: ha leül az állvány elé, 
olyan megilletődés vesz rajta erőt, mint kezdő korában 
s hogy ezt nagyon „biztatónak" találja. 1954. júl. 19-én 
írta: „Szokás szerint beteg vagyok, de azért sokat dol
gozom." Betegségét súlyosbította, hogy ebben az idő
ben bordatörést szenvedett, de ennek ellenére is úgy 
tapasztalta, hogy „mostanában kissé jobban megy" a 
festés. Aztán váltakozóan hullámzik állapota. 1954. 
dec. 25-én, tehát éppen karácsony napján írta: „Rövid 
idő óta ismét lábon vagyok és kezdem kiheverni a kró
nikus tüdőgyulladást, amely előbb-utóbb elvisz. Siess!" 
— Ez utóbbi sürgetés tervezett látogatásomra vonat
kozott. 

1956. első felében némi szünet állt be levélbeli kap
csolatunkban. Augusztus 10-én erősen szemrehányó 
hangú levelet kaptam tőle, amelyben értésemre adta, 
hogy beteg s hallgatásomat „érthetetlennek" találja. 
Pár nap múlva indultam Balatonfüredre, s készültem a 
meglátogatására is. 

1956. augusztus 15-i levelében írta, hogy Tóbiás Áron 
készít róla riportot a rádiónak : ez el is hangzott s nem 
kis mértékben járult hozzá a Vass Elemér iránti széle
sebbkörű érdeklődés fölkeltéséhez. Márcsak azért is, 
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5. Paradicsomos csendélet. 

5. Paradeis-Stilleben. 

5. Nature morte aux tomates. 

5. Натюрморт с помидорами. 

mert az ilyen természetű beszélgetések a rádióban azok
ban a hónapokban egészen újszerűen hatottak. Közben 
egyre többet foglalkoztatta kiállításának gondolata, 
sokat vívódott rajta, vajon neki vágjon-e? Magam is 
erősen biztattam, mert tudtam, hisz sokszor beszélget
tünk róla, hogy mennyire szeretett volna megmutat
kozni a közönség előtt, bár ugyanakkor nem alapta
lanul számolt a visszautasítás eshetőségével is, mivel 
művei a hivatalos formakultusszal éppen nem voltak 
azonosíthatók. — Betegsége is egyre súlyosbodott. 
„Most már nem írok tovább, igen fáradt vagyok. Fes
tettem sötétedésig, — közben állandóan pumpáltam a 
tonogént magamba, hogy a léghiányt enyhítsem" — 
írta már 1956. VIII. 15-i levelében. Nyilván ez is arra 
ösztönözte, hogy ha mégis kínálkozik valami csekély ki
látás a kiállításra, megpróbálkozzék vele. Hozzá is fo
gott az előkészületekhez, a közbejött októberi esemé
nyek s az azt követő súlyos megpróbáltatások azonban 
a kiállítás gondolatát kútba ejtették. Az évvégi esemé
nyek, a nehéz tél, szinte elviselhetetlenné tették számára 
az életet, az alkotást nem különben. „Kék vagyok a 
hidegtől, szenünk nincs, csak egy kis régi szénpor, rossz 
vérkeringésem még rosszabbítja a dolgot, kijárni nem 
tudok". — „Betegek vagyunk, — fázunk . . . " — fejezte 
be 1956. dec. 13-án kelt levelét. 

1957. január 17-i levelében arról értesített, hogy „pár 

nap óta ismét ágyon kívül", de már februárban ismét a 
füredi szívkórházban kénytelen magát kezeltetni. Erről 
március elején értesültem s azonnal írtam neki, bőven 
beszámolva a képzőművészeti élet híreiről, s a tavaszi 
tárlat előkészületeiről. Április 6-i válaszában maga is 
kíváncsian kérdezi, hogy a „piktúrában megengedett 
szabadabb szeleknek mi lesz a folytatása? Vajon ismét 
falnak fordíthatom-e legkedvesebb képeimet egy idő 
múlva, avagy stabilizálódik a mostani jó levegő?" — 
A kórházi kezelés után egy darabig valamivel jobban 
ment a festés; született is — mint írta — egy-két „fon-
tosabb kép", de aztán megint „rosszabbul ment a 
szufla". Betegsége a cor pulmo, azaz a légzőszervi be
tegséggel együttjáró elégtelen szívműködés, egyre gyil
kosabb szándékkal gyötörte. Debrőczy Tibor, a füredi 
kórház igazgatója naponként látogatott át hozzá, de 
még így is fölmerül a kérdés, mi tartotta ebben a meg
tört, szinte megaszalódott testben ébren az életet ? Né
hány ember őszinte barátsága, az ebből áradó szeretet, 
vagy a színek varázsereje, amely képein keresztül tün
döklött a mesterre épúgy, mint nemsokára a kiállítás 
közönségére is ? 

Mert a betegség elhatalmasodásával párhuzamosan 
egyre jobban kínozta a kiállítás gondolata, amely ez 
esetben egy egész életműnek a megkoronázását jelent
hetné. A kiállítás 1956 utolsó hónapjaiban lett volna, 
elmaradt, pedig azév őszén az akkor december 15-re 
tervezett kiállítására a Szépművészeti Múzeum autója 
már fel is vitt 15 db berámázott képet — írta még dec. 
12-i levelében. 1957 április 6-i levelében konkrét dátu
mot nem is mert közölni. Különben ez volt utolsó hoz
zám írt levele. A kiállítás létrejött, s azt a Csók terem
ben 1957. nov. 2-án, déli 12 órakor nyitotta meg Bor
sos Miklós, nagyszámú közönség jelenlétében. A kiál
lítás megnyitása után kb. 120-an gyűltek össze ebéd 
címén a közeli Belvárosi emeletén, köztük Berény Ró-
bertné, Bernáth Aurél, Borsos Miklós, Debrőczy Tibor, 

6. Virágcsendélet. 
6. Blumenstilleben. 
6. Nature morte aux fleurs. 
6. Натюрморт с цветами. 
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Genthon István, Horváth Boldizsár, Illyés Gyula és 
felesége, Keresztúry Dezső, Lipták Gáborék, Pataky 
Dénes, a kiállítás rendezője, Tompa Kálmán stb., stb. 

Nem telt el öt hét, a 71 éves művész visszaadta testét 
az anyaföldnek. A kérlelhetetlen halál csak annyi időt 
engedélyezett neki, hogy lássa kiállítása meglepő sike
rét, s érezze a hozzáértők valóban szívből jövő csodála
tát. 

Ezekben a nehéz időkben a művész felesége, a kedves 
és szerény Jean az ő finom asszonyi türelmével ott állott 
a beteg festő mellett, aki éppen betegsége miatt akarva-
akaratlanul is időnként bizony erős próbára tette köz
vetlen környezetét. Jean nemcsak a Biológiai Intézet
ben látta el fordítói munkakörét, külön munkát is vál
lalt, hogy amennyire lehet, anyagilag is biztosítsa férje 
számára az alkotás nélkülözhetetlen anyagi feltételeit. 
Amikor Vass Elemér pályáját végigtekintjük, s róla a 
végső számadást elkészítjük, úgy hisszük, nemcsak az ő 
művészi és emberi értékei előtt kell tisztelettel megálla-
nunk, hanem ama idegenből jött asszony előtt is, aki
nek lelki, szellemi s anyagi támasza nélkül Vass Elemér 
legutolsó s egyben legértékesebb korszaka alighanem 
hiányozna a művészettörténet lapjairól. Az ő helytállá
sának is köszönhető, hogy abban a csöppnyi szobában 
a hazai és az egyetemes kultúra adhatott találkozót egy
másnak. Ki tudná felsorolni, hányan fordultak meg 
Vass Eleméréknél, akikben élt az érdeklődés a kultúra 
alkotói iránt. Ahogy Illyés Gyula mondotta a művész 
emléktábláját leleplező beszédében: „Az a szerény kis 
szoba ott esztendőkig a magyar szellemi élet egyik leg
meghittebb fészkévé emelkedett. Nem volt jelentékeny 
és jószándékú magyar művész, de külföldi sem, aki erre 
haladtában nem állt volna meg, s nem kapott volna egy 
félórai lélek-magaslati levegőt."3 

7. Gyümölcsös csendélet tányérral. 
7. Obst-Stilleben mit Tellern. 
7. Nature morte aux fruits sur assiette. 
7. Натюрморт с фруктами на тарелке. 

Félreértés ne essék, sohasem éreztük ebben a szobá
ban Párizst úgy, hogy ugyanakkor ne éreztük volna a 
magyar művészet sajátos hangulatát is. Az ablak előtti 
tulipános láda nem állt ellentétben a modern képekkel, 
sőt egymást hitelesítették. Az emberi gesztus, a vendég
szeretet előzékenysége, a társalgás tartalma és tónusa, 
a szoba rendje és oldottsága, a dohányos doboz, az 
üvegekben csillogó italok, a képkeretek egyszerűsége, 
és szervírozása mindannak, ami a társas együttlét 
ünnepi perceihez tartozott, a legmagasabb és legegyete-
mesebb szellemi színvonalat tükrözte. Mindabból, ami 
Vass Elemér egyéniségéhez tartozott, a lelki előkelőség, 
az emberi szolidaritás és a művészi szépség sugárzott. 

II. 

Amikor — az 1920-as évektől kezdve — Vass Elemér 
művészete kibontakozott, ugyanazt festette, mint élete 
utolsó évtizedében: virágcsendéleteket, enteriőröket, 
tájakat s portrékat. Csak a fiatalság lendületével na
gyobb termékenységgel, azonban a színeknek nem 
azzal a hőfokával, s a színérzékenységnek nem azzal a 
raffinait finomságával, ami az élet alkonyán beért ra
gyogó termést jellemzi. Az 1920—1930 közötti festé
szete „problémátlan", már ami a tematikát és a manírt 
illeti, de annál problematikusabb a záróakkord magas 
színvonalához képest. Tájképeit látva a nagybányai 
festészet hagyományaival találkozunk, a második vonal 
rangos képviselőjével, képein, főleg a tájképeken, a 
zöldek uralkodó befolyásával. Ez első korszak össz
képének megrajzolása nem könnyű feladat: képei nem
csak szétszóródtak, hanem nagy számban el is pusz
tultak. 

Az 1920-as évek polgári társadalma megriadva a for
radalmi és ellenforradalmi eseményektől, nyugalom 
után vágyott, a maga „rendjére" áhítozott, s otthona 
falain nem háborús képeket, nem csavargókat, szegény 
embereket, nem is munkát és munkásokat ábrázoló ké
peket óhajtott látni. Ezeknek a köröknek hogyne vált 
volna kedvenc festőjévé a szó régi, de nem éppen rossz 
értelmében vett úri embernek, sőt gáláns lovagnak szü
letett Vass Elemér, aki a legelőkelőbb kaszinók szintjén 
élte Európa-szerte nagyvilági életét. Egyrészt művészi 
képessége, s a termelékenységet biztosító rutin, más
részt a jómódú polgári társadalommal való széleskörű 
s intim kapcsolatai biztosították számára nemcsak a 
munka lehetőségét, hanem a „piacot" is. Egy évtizeden 
keresztül jóformán nem is tett mást, mint szolgálta en
nek a társadalomnak az ízlését, amely azért jól meg is 
fizette, hisz bizonyos szempontból valóban magát ün
nepelte a festőben és festészetében. Ez a helyzet meg-
könnyíthette neki az érvényesülést, de nem biztosítha
tott volna neki előkelő rangot a kor festőművészetében, 
ha végül szembe nem fordult volna vele azzal, hogy 
mélyebb képességeit felszínre engedi. A fordulatra ve
zető eszmélkedés 1930 körül indult meg, s ennek látható 
következményeit szemlélhették az 1937-es kiállításon 
azok, akik a művész útját kritikusi szemmel figyelték. 

Művészi önkínzásról az 1930-al meginduló új kor
szakot megelőzően nem lehet beszélni. Az egyéniség-
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8. Piros virágok vázában. 

8. Rote Blumen in einer Vase. 

8. Fleurs rouges dans un vase. 

8. Красные цветы в вазе. 

пек, az új utak keresésének gyötrelme sehol sem érző
dött Vass Elemér művészetén. De most, hogy csak né
hány év választotta el a művészpálya csúcsától, már 
amit általában a pálya évszámszerinti magaslatának 
tartanak, amikorra már valódi kifutást kér számon a 
szakma a művésztől, amikor tehát már csak pár lépés 
választotta el 50-ik évétől, egészen bizonyosan szám
adásra kényszerült olyan művésztársadalomban, amely
hez Egry József, Szőnyi István, Bernáth Aurél tarto
zott, amelyben Derkovits festette remekműveit. Mi ma
rad meg az utókornak abból, amit eddig alkotott, ez a 
kérdés merülhetett fel Vass Elemérben is, s mivel a mér
legen könnyűnek találta magát, ezért ereszkedhetett 
mélyebbre, hogy annál eredményesebben törhessen a 
csúcsok felé. Rá kellett döbbennie arra, hogy társadal
mának sekélyes ízlése túlságosan is rányomta bélyegét 
művészetére, s hogy ő többre hivatott annál, amit eddig 
elért. Abban, hogy felért egy bizonyos csúcsra, részes 
a társadalmi igényekhez való alkalmazkodása, de ez 
önmagában nem nyújtott biztosítékot a halhatatlan
ságra. Kezdte lemérni a nyugati utak tanulságait, a 
francia művészet eredményeit. Harmadik házassága 
döntő jelentőségűnek bizonyult: Jean ízlése és szigorú 
mértéke éppúgy hozzájárult a művészete elmélyülésé
hez, mint ígérete, amely még Cagnesben hangzott el, 
hogy a művész mellett marad mind végig. így lett ereje 
Vass Elemérnek tovább lépni azon az úton, amelyen 
addig is születtek ugyan kitűnő művek, de amelyen ed
dig mégsem haladt kellő következetességgel fölfelé. 
Elérkezett ahhoz a pillanathoz, amikor szigorúbb mér
céhez igazodva állította fel a „most vagy soha" tételét. 
Ez az új tájékozódás vezette haza, irányította előbb a 
Hűvösvölgybe, majd Zebegénybe, ahol közben Szőnyi 
István afféle kis Nagybányát hozott létre, ha nem is 
olyan népeset, mint amilyennel az erdélyi példakép di
csekedhetett. 

Ennek a fordulatnak eredményeképpen — ahogy 
Rózsa Miklós írta:4 fokozatosan meghalt egy „arany
ifjú" és „megszületett egy új magyar művész". 

Része volt ebben a Frankel-akciónak is, aminek ered
ménye lett az a kiállítás, amelyről szólva írhatta Rózsa 
Miklós a fenti elismerő sorokat. 

1937-től kezdve lesz elismert tagja a Gresham-kör
nek, amelyben Egry József, Szőnyi István, Bernáth 
Aurél játssza a vezetőszerepet. Ez a kör bátorítja Vass 
Elemért arra, hogy múltjával szembenézzen, hogy ne 
elégedjék meg a látvánnyal, annak könnyű és gyors 
rögzítésével. Mostantól fogva a látomás lesz egyre fon-
tosabb a számára, annak felismerése, hogy a természet 
még nem minden, annak megismétlése nem a művészet 
feladata. A művésznek hozzá kell valamit álmodnia, s 
aztán azt úgy fejezni ki, hogy a néző, a műbarát mégis 
a természetre ismerjen. Ettől kezdve nem természetet, 
hanem képet akar festeni s ezzel érkezik el egészen 
döntő módon a festőiség kérdéséhez. 

A vajúdás, ami 1929—30-tól kezdve egyre jobban 
hatalmába kerítette, színérzékét gazdagította, a kife
jezést tette érzékenyebbé, árnyaltabbá. Ezért az 1937-es 
kiállítás képein a természetábrázolásban már érvénye
sült a művészi absztrahálás. Újfajta harmónia született 

azért, mert a művész már belülről élte a természet és az 
ember kapcsolatát. Nem a látvány lefestését, hanem 
megszerkesztését és képpé-alkotását érezte feladatának. 
Most kezd korlátlan ura lenni az anyagnak, magának a 
képnek is, amelyet szuverén hatalomként hoz létre. 

Ettől fogva nem meglepő, ha a festőiség mind na
gyobb tért hódított képein, s egyre inkább a színek ha
tározták meg a formát. A tárgyak hol fátyolszerűen 
mosódnak egybe, hol a tónusok élességével jelentkez
nek, mert az élet maga is ilyen (Olvasó férfi, Alkonyat
kor.) Mindazonáltal ebben a korszakban a tónusok 
komolysága nem a színek harsogásával, mégkevésbé 
ikonszerű merevségével (Téli táj csendélettel) érvénye
sül, hanem a kulturált festő fölényes tudásával, a szí
nek pontos helyzeti értékével, a Nagybányát lágyabbá 
enyhítő lírizmussal. A természet mellett az ember mindig 
érdekelte. Maga is intezíven habzsolta az életet, amely
nek társasági örömeit szinte egész Európa öntötte elébe 
s ebben a légkörben a portrénak különös divatja és sze
repe volt : nemcsak a társadalmi előkelő ranghoz tarto
zott hozzá, hanem egyúttal a halhatatlanság-vágy is 
táplálta forrását, amely a halál fölötti diadal illúzióját 
keltette a mulandó emberben. 

Az 1937-es kiállításon Rózsa Miklós helyesen állapí
totta meg, hogy összevetve Vass Elemér újabb képeit 
előző korszakával, egyetlen kortársánál sem lehet ilyen 
merész fordulatot és fejlődést észlelni. 1937-es kiállítási 
képei „abszolút értelemben" meglepőek, sőt, múltjá
hoz viszonyítva „egyenesen bámulatosak." A kiállítás 
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7—8 év anyagát mutatta be, így a művészi fejlődés új 
szakaszának kezdetét joggal tesszük 1929—1930 tájára, 
amelynek első eredményeiről már Gerevich Tibor is 
hírt adott, amikor az 1933-as műcsarnoki Nemzeti 
Képzőművészeti Kiállításon szerepelt képei alapján azt 
írta a művészről, hogy ragyogó színek, bátor technika 
jellemzőek erre az alapjában impresszionista festőre.5 

1936-ban Kállai Ernő, aki sok tekintetben a római 
iskolát képviselő Gerevich-csel szemben éppen a fran
ciás iskola szemüvegén keresztül nézte a képeket, írta 
Vass Elemérről, hogy színfölrakása lendületes, képeit 
ellepik a sötétszürkék és barnák, a kevert földszínek 
mélyebb árnyalatai. Hogy már nem éri be a fény és a 
levegő káprázataival, közelebb kerül a föld természetes 
rögeihez, a valóság természetesebb arculatához, s hogy 
a tárgyak körvonalait bebalzsamozza dús színeivel 
— ami különben majd élete utolsó —• tihanyi korsza
kára is jellemző lesz. 

Ennek azúj szakasznak az eredményeit összefoglalva 
Rózsa Miklós teljes joggal írhatta 1937 végén, hogy egy 
addig is jónevű festő lepte meg a művészek és műbará-
tok figyelmét, nem remélt szín vonalemelkedéssel. Ró
zsa nem állott egyedül meglepetésével s cikkében csak 
összefoglalását adta annak az elismerésnek, amit a ki
állítás egyértelműen váltott ki a szakma és a közönség 
köreiben. Fóthy János egyenesen úgy üdvözölte Vass 
Elemér Frankéi Szalon-beli kiállítását, mint amelyen a 
sok kiagyalt, mesterséges elmélet után újra tiszta és ko
moly festőiséggel lehetett találkozni.6 

Vass Elemér 1937 körül már végérvényesen döntött, 
némileg múltja szerencsés hajótöröttjeként végleg új 
utakra fordult. Elmélkedés című képe mintha saját ma
gát ábrázolná, aki átvészelte a pálya emberi és művészi 
tragédiáit, de még elevenen él benne a múlt, a megreke
dés veszély tudata. Aki érzi az új összhang szükségessé
gét, keresi az új célokat, a magasabb ormokat, a dol
gok mélyebb tartalmát és jelentését, de aki még nem 
egészen bizonyos abban, hogy azokat meg tudja találni 
és ki tudja fejezni. 

S ha mindjárt nem is, de sorsa ökonómiájának jóvol
tából a végén mégis sikerült szert tennie sajátos egyéni
ségre az olyan jó nevekből álló társaságban is, amilye
nekkel 1920—44 között, majd 1945 után a magyar mű
vészet élvonalában találkozunk. Nemzedéke hatása alól 

9. Szobarészlet tulipános ládával. 
9. Zimmerabschnitt mit der Tulpentruhe. 
9. Intérieur avec bahut orné de tulipes. 
9. Часть комнаты с СУНДУКОМ, разрисованным тюльпанами. 

egyéni vonások árán csak kevés művész volt képes ki
vonni magát, Vass Elemérnek élete utolsó évtizedében 
ez is sikerült. 

Matisse 70 éves korában — ki tudja hányadszor — 
művészi pályájának új szakaszát kezdte s halálig szol
gáltatta a meglepetéseket. Vass Elemér művészetében 
két forduló okozott olyan meglepetést, amelyre a 
szakmabeliek sem számítottak. 1937-ben adott számot 
az elsőről, s úgy látszott, hogy az elért magaslat is elég 
lesz számára ahhoz, hogy a kor élvonalbeli művészei 
között tartsa számon a hazai művészettörténet. Eltelt 
két évtized, miközben nemcsak egy egész világ süllyedt 
el körülötte, hanem egy merőben új társadalom beren
dezkedése is megkezdődött, amely őt, mint embert és 
művészt egyaránt megrázta. Nem volt mentes anyagi 
gondoktól, főleg, hogy a fővárosból kitelepített fiát s 
négygyermekes családját is segélyeznie kellett. Amikor 
a Képcsarnok nagyobb mennyiségű képet vásárolt tőle, 
egyízben egyszerre 16 darabot, mintegy mentegetőzni 
kényszerült: „Betegség és más okok miatt szükségem 
volt és van pénzre, — az „Alap" pedig korlátlan meny-
nyiségben, 10—15-ével veszi át képeimet, ezeknek azon
ban nem mindegyike az, amit a Te gyűjteményedbe 
szántam." — „Az Alap-beli sikereim ne befolyásolja
nak túlságosan, — ez egy commercialis — más dolog." 
— „A Szépművészeti Múzeum egyszerre 6 db képet vett 
meg tőlem; ez aztán más dolog, mint az Alap!"—„Ha 
együtt leszünk, majd elmondom melyeket?" — írta 
1954. júl. 19-i levelében. Azonban ezeken a képeken is 
letagadhatatlan a művészetében újjászületett ember ke
zenyoma, mert hiszen nem rejthette el azt, ami mintegy 
felszabadulva addigi festői látása, szűkebb skálája és 
színbeli fojtottsága alól, úgy virult ki, mint maga az 
északi Balatonpart tavasszal, amikor a mandulások és 
barackosok, alma és körtefákkal ölelkezve borulnak 
virágzó pompába. Vass Elemér újrakezdése a tavasz 
virágzását és élete „szeptemberi búcsúzóját" egyszerre 
tündököltette. A csodálatos októberi verőfény parázsló 
tűzijátékának hat az, ami ezekben az években ecsetjé
ből kibomlott. Nem volt még kilencvenéves, mint Ti
zian, sem hetven, mint Matisse, de messze sem volt 
tőlük, a halál pedig már ott ólálkodott körülötte, várva 
mikor ütheti ki az ecsetet az egykor daliás férfi kezéből. 
Mindenképpen az élet alkonyán állt, az utolsó eszten
dők következtek, amikor művészete soha nem remélt 
módon virult ki. 

Vass Elemér is a tihanyi félszigeten lett a Balatonnak, 
Tihanynak — immár elmondhatjuk — klasszikus érte
lemben vett festője, aki egyben és immár az egyetemes 
magyar művészettörténetnek is örök büszkesége. Még
hozzá úgy, hogy soha sem tagadta meg Európával való 
rokonságát, közelebbről a francia művészet inspiráló 
szerepét. A hazai képzőművészeti múltból Nagybánya 
állt hozzá a legközelebb, mint nemzeti hagyomány. 
Nagybányától szükségképpen kellett elérkeznie a kor 
francia művészetéhez, ennek dús kolorizmusához, ami 
annál is könnyebbben ment nála, mert alkata is képe
sítette rá és személyes élmények is bátorították. Kül
földi útjai, kiállításai mind alkalmat adtak neki arra, 
hogy találkozzék kora művészetével és legmagasabb 
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10. Asztali csendélet. 

10. Stilleben auf dem Tisch. 

10. Nature morte sur une table. 

10. Натюрморт. 

szintjével mérje önmagát. De behódolásról sohasem 
volt szó, ezért mondhatta róla Borsos Miklós: ,,A nagy 
modern franciák szellemét érezzük a magyar festészet 
erényeivel és sajátosságaival egybeolvadva"7 Ezért állít
hatjuk festészetéről, hogy az egyszerre modern és ma
gyar. 

Világos értelmi tagolás, racionális könnyedség a tár
gyak rendezésében — a színskála végtelen gazdagsága 
a kifejezésben — megmutatkozik nemcsak a helyi ter
mészeti motívumokat feldolgozó képein, hanem az 
enteriőrökön, a virágcsendéletekben, és portréin is. A cí-
niákat, íriszeket, rózsákat, tulipánokat, napraforgókat 
ábrázoló képei csodás és megunhatatlan képei színpom
pájukkal kora legnagyobb hazai koloristái közé emelik. 
A sárgák, kékek, az acélszürkék, lilák, zöldek, bíborló 
pirosak, vörösek járják képein vibráló, ideges táncu
kat oly karmester irányításával, aki mégis szigorú ren
det és fegyelmet parancsol az oldott formák és tobzódó 
színek alig észrevehető átmeneteibe. Ez a kolorizmus 
sohasem olyan lírai, mint a Szőnyié, vagy Szentiványié, 
ezekénél lényegesen határozottabb. Ugyanakkor a mű
vészi szélesívű és meleg emberség is megmutatkozik a 
képeken, a tárgyakon, amelyeket flúdiumszerűen sugá
roz be nemes egyéniségéből áradó lelki finomsága. 
Végeredményben ez kormányozza a színeket, amelyeket 
néha mintha csak páraszerűen lehelt volna rá a karton
ra, nemcsak akkor, amikor a Balaton vizét és légkörét 
használta fel motívumul a képalkotásra, hanem a virág
csendéleteken, szobajeleneteken is. A színek mindig tér-
alakítóak, az átmenetek mindig érzékenyen előkészí
tettek, mégha helyenként erős kontrasztokkal lepi is 
meg a nézőt, mint a Napraforgó-n, amelynek erős sár
gája élesen ugrik elő a képmezőből, a háttér hideg szí
neiből. Noha geometriai formákkal nem kísérletezett, 
de a Paradicsomos csendélet-Ъеп megmutatta, hogy a 
kubisztikus elképzelés, a határozott mértani szerkesztés 
sem idegen tőle, noha ezen a képen is alárendelte a szer
kezetet a színek hatalmának. Ugyanez mondható a 
Táltos kancsó című képvariációra is. A finoman gro
teszkbe hajló kancsó alatt négyzetes terítő, alatta még 
nagyobb ugyancsak négyzetes színfolt, mint asztalka, s 
rajta mintha éppen csak leszállt volna rá, egy leplét 
ledobott test fehér szépségével maga az uralkodóan 
kihívó kancsó vonja magára a figyelmet. 

Ebben a korszakában tudatosan kerülte a súlyos 
olajfestmény-hatást, ezért festett kartonra s ezért kívánt 
képeinek paszpartus keretezést, s könnyed léckeretet. 

Amikor felért a csúcsra — éppoly könnyedén kompo
nált, mint már évtizedekkel ezelőtt is, most azonban 
bensőségesebbnek érezzük természetlátását, amiben 
kiállítása egyik ismertetője (Artner Tivadar) hazai sajá
tosságot látott. — Már utaltam Borsos Miklós idevágó 
megállapítására s hogy a kör teljes legyen, Dutka Má
riára hivatkozom, aki 1957-es kiállításáról ezt írta: 
„A párizsi iskolában magáévá tett elveket — Braque, 
Matisse — megtöltötte a magyar színlátás sajátos, tüze
sebb ízeivel, érzelmes harmóniáival, kulturált egyénisé
gének, költői temperamentumának szellemességével."8 

Amilyen jót tett neki valamikor Zebegény, ugyan
olyan jól hatott rá utóbb Tihany. Ha beszorult is a 

végén a szobába, az ablaknyílás által megragadható 
természetkivágást szerette meg, még érzékenyebben 
hangolta össze a bársonyos tónusokat. Némelyik ké
pén éppen a tompított megvilágítás folytán a tárgyak is 
összevontabban mutatkoznak, s ha csupa tónusokkal 
erőteljesebben élt, akkor sem vesztek párába a tárgyak 
körvonalai. 

Művészete 1937-től kezdve mindig elég súlyos volt 
ahhoz, hogy elkerülje a hangoskodást, sőt, hogy kibír
jon bizonyos fokú szemérmes tartózkodást, hogy az 
igazi mély érzéseket inkább halk módon hozza a mű
értő tudomására. 

Tihanyi képein különösen is afestőiség az, ami meg
lep bennünket az előző korszakéhoz képest. A termé
szet színességének felfedezése, ami csak azért vált lehet
ségessé, mert színérzékenysége szabadult fel, kapott 
szárnyakat s képeinek merész színbeli gazdagságát ezért 
varázsolhatta elő. 

Ennek a művészetnek a forrását nem könnyű meg
jelölni, bár másrészről roppant egyszerű feladatnak 
látszik. Mert egyrészt adva volt hazánk egyik legszebb 
tájegysége, a Tihanyi félsziget, a Balaton, ennek Bakony -
alji erdőséggel koszorúzott partja, a partmenti kultúr-
táj a maga híres szőlőivel, gyümölcsöseivel. A Tiha
nyi-félsziget — anélkül, hogy valaki is festőiskolává 
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avatta volna, a Természet kegyéből mégis azzá lett, 
szinte második Nagybányává, hisz olyan művészek 
dolgoztak itt — festők közül — mint Vass Eleméren 
kívül Bartha László, aki ugyancsak bőven élt a táj 
kínálta szépségekkel — gondoljunk csak Tihany leven
dulamezőit, vagy a jeges Balatont ábrázoló festményei
re, — Szentiványi Lajos, aki akár Füreden vagy Csopa
kon, akár a túlsó parton, Bélatelepen ütött is tanyát, 
Tihanyt, a történelmi múltú motívumot csak ritkán 
kerülte ki, s mennyi szép alkotása született közvetlenül 
tihanyi inspirációból is. Fenyő A. Endre tihanyi képeit 
1964-ben láthatta kiállításon a közönség. Iván Szilárd 
idevaló képeit sem szabad említés nélkül hagyni, és ezzel 
a sor még mindig nem teljes. 

A lakás megszokott, szívéhez nőtt tárgyai, apróságai, 
művészetének ezek a kézenfekvő motívumai szinte na
ponként kínálták magukat a festőnek, örökítse meg 
őket. Ezekkel a tárgyakkal élt együtt, betegsége miatt 
csak nagy ritkán hagyta őket magukra. A kicsi szobá
ban az egyszerű tárgyak sokasága között, maga festette 
ládák, sámlik, azután ízléssel válogatott vázák, kan
csók, poharak, tányérok, evőeszközök, közben süte
mények a vendégek számára, itókás üvegek, poharak, 
— mind megunhatatlan kellékei a csendéleteknek az 
évszakonkénti gyümölcsökkel: uborkával, paprikával, 
paradicsommal, citrommal, mindenkor engedelmesen a 
művészi akarat képteremtésére. Nem mintha mindez 
kielégítette volna. De mikor már csak a lakásban indul
hatott motívum kereső útra, be kellett érnie azzal, ami 
a szobában akadt. Festette felesége pulóverét, pon
gyoláját, a szomszédnőt. Portrékat, mint mindig ezek
ben az években is szívesen festett. Többek között Fe-
renczy Bénit és feleségét, Hajdú Istvánt, Illyés Gyulát 
és feleségét, Keresztúry Dezsőt, Lipták Gábornét, Deb-
rőczy Tibort, Kovách Arisztidet. . . 

A tenyérnyi nagyságú szobában alig lehetett meg
mozdulni, de igazi gyöngyszemek születtek benne. 

Mintha Kosztolányi Dezső tételét akarta volna igazol
ni, aki azt mondotta, hogyha csak körömnyi helyre 
írhatsz, oda is remekművet írj! Vass Elemér ebben a 
szobában dolgozta fel magában a balatoni égtáj színe
változását; ebből indult horgászni — Borsos Miklós 
érme is így örökítette meg —- amíg a test engedelmeske
dett a szenvedélynek ; ebből kelt útra megfigyelni a dom
bok lankáit, a gyümölcsfák életét virágzástól lombhul
lásig, a kertek tenyészetét, a falu elmaradt házait, a 
szőlők omladozó pincéit. A képek — éles festői memó
riája segítségével — a kis szoba függöny által szabá
lyozott fényhatásainál készültek, miközben a művész 
mind többször kényszerült abbahagyni a munkát és 
levegőt pumpálni magába, hogy a következő ecsetvo
násokhoz erőt nyerjen. így élt néhány éven keresztül, 
„száműzötten" nem a tihanyi félszigetre, hanem annak 
egyik kis szobájába, amelynek ablakán a reggeli fény
nyel érkezett a Szépség, az Elet, s az esti alkony sötétjénél 
lopakodott mind közelebb a Halál. Ezt a művész tudta 
a legjoban, valahányszor a fény beeresztése, vagy a 
sötétség kizárása miatt meghúzta a függöny zsinórját. 

A titka az emberi érték tiszteletében rejlett, s akiben 
felfedezte, az megváltotta Vass Elemér szívéhez a belépő
jegyet, bárki emberfia volt is egyébként. Ahogy múl
tak az évtizedek, úgy szakadt le róla minden, ami ezzel 
a finom lelkiséggel ellenkezett. Emberi magatartásában 
volt valami szemérmes tartózkodás. Noha jól tudta mit 
ér és hol a helye, sohasem tolta előtérbe sem személyét, 
sem művészetét. Ez a finom visszafojtottság rányomta 
bélyegét képeire akkor is, amikor teljes pompájában 
mutatkozott megújult festői vénája. Annak az ember
nek lehet ez vonzó tulajdonsága, aki nemcsak látja a 
csúcsokat, de maga is azokon lépdel. S az ormokon 
járóhoz nem hatolt fel a mélyben zúgó kicsinyesség, 
nem volt szüksége reklámra, fölösleges tehernek érezte 
a hiúságot és a törtető marakodást. 
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Elemér Vass in Tihany 

Der Kunstmaler Elemér Vass wurde im Jahre 1887 in 
Budapest geboren. Er beendigte die juristischen Studien 
und auf den Wunsch seiner Eltern begann er seine Lebens
bahn in der Verwaltung. Er konnte aber seinen früh 
erweckten Malerneigungen nicht widerstehen und bald 
verließ er seine ministeriale Stellung. Er nahm am ersten 
Weltkrieg teil, legte aber den Pinsel nicht einmal für diese 
Zeit beiseite. Nach dem Krieg hat er sich des öfteren im 
Ausland aufgehalten, manchmal sogar für längere Zeit, 
hauptsächlich in Italien und Frankreich, im letzteren Lande 
am malerischen Ufer des Mittelländischen Meeres, in den 
Lieblingsstädten der Künstler. 

Seit 1937 lebte er ständig in Ungarn, teils in Budapest, 
teils in Zebegény, im malerischen Donauknie. Hier, in 
der Gesellschaft von István Szőnyi, Róbert Berény usw. 
arbeitete er viel. Als ein Porträt- und Landschaftsmaler 
guten Rufes stand er in der Meinung von Fachleuten und 
Kunstfreunden auch zuvor hoch, wozu in Zebegény die 
wahrnehmbare Vertiefung seiner Malerkonzeption kam. 
Nach dem 2. Weltkrieg, im Jahre 1945 kam er nach Tihany, 
wo er bis zu seinem im Jahre 1957 erfolgten Tode tätig war. 
Während seines Aufenthalts in Tihany wurde seine Kunst 
sozusagen neugeboren. Während die Kunst eines anderen 

Elemér Vass, artiste peintre est né en 1887 à Budapest. 
Il fit son droit, ses parents le destinaient à la carrière 
administrative, mais il ne pouvait renoncer à ses penchants 
picturaux réveillés de bonne heure, il quitta donc bientôt 
son poste au ministère. Il prit part à la première guerre 
mondiale, mais même au milieu des hostilités, il n'aban
donna pas son pinceau. Après la guerre il fit de nombreux 
séjours à l'étranger, dont quelques uns furent de longue 
durée, surtout en Italie et en France, dans ce dernier, aux 
villes pittoresques du bord de la Méditerranée, si chères 
aux artistes. 

Après 1937 il ne quitta plus la Hongrie, il séjourna 
tantôt à Budapest, tantôt à la boucle pittoresque du Danube 
dans le village de Zebegény. Là, il travailla beaucoup, en 
compagnie d'István Szőnyi, Róbert Berkes et d'autres. 
Même auparavant, il était reconnu par les artistes et les 
amateurs de tableaux comme paysagiste et portraitiste, 
mais à Zebegény sa conception picturale s'approfondit 
sensiblement. Apres la deuxième guerre mondiale, en 1945 
il s'installa à Tihany, où il vit et travailla jusqu'à sa mort, 
survenue en 1957. Pendant son séjour de Tihany son art 

Malers über das 60. Lebensjahr meistens verliert an Aus
druckskraft, liegt im Falle von Elemér Vass genau der 
entgegengesetzte Vorgang vor: seine Farben blühen leb
hafter auf, gewinnen eine neue Kraft und Elemér Vass 
steigt während seines Aufenthalts in Tihany in die Reihe 
der besten zeitgenössischen Künstler. Die freundliche 
Solidarität der gewisse Zeiträume in Tihany wohnhaften 
Schriftsteller, Gelehrten und Künstler hat in ihm in diesen 
aus vielen Hinsichten schweren Jahren eine Art Inspiration 
erweckt. Obwohl er in seinen letzten Jahren nicht einmal 
das Zimmer verlassen konnte, arbeitete er trotzdem mit 
verwunderungsvoller Energie. Sein Pinsel zauberte die 
wunderschönsten Interieurs und Stilleben hervor. Er hat 
noch die große Genugtung erlebt: im Dezember 1957 
wurde seine Ausstellung in der Csok-Galerie eröffnet und, 
nach ein paar Wochen, als ob seine Geduldzeit abgelaufen 
wäre, wurde er vom Tode genommen. Sein Lebenswerk bil
det einen sehr wertvollen Teil des ungarischen Postimpres
sionismus. Die Gedenkausstellung seiner gesammelten 
Werke wurde im Jahre 1966 vom Bakony-Museum in 
Veszprém veranstaltet. 

Rezső Szíj 

se recréa littéralement. Tandis que l'art des autres peintres 
perd de sa force expressive après la soixantaine, chez 
Elemér Vass nous pouvions assister à un processus tout 
à fait invers; ses couleurs fleurirent, s'accentuèrent encore 
davantage, et son époque de Tihany valut à Elemér Vass 
une place au rang des meilleurs artistes contemporains. 
Dans ces années qui étaient difficiles de baucoup de points 
de vue, son inspiration était soutenue par la sympathie 
amicale des écrivains, savants et artistes qui passaient 
chaque année un certain temps à Tihany. Quoiqu'aux 
dernières années il ne pût quitter même sa chambre, il 
travailla avec une énergie admirable. Des intérieurs, des 
natures mortes plus beaux les uns que les autres sont nés 
sous son pinceau. 11 connut encore la grande consolation: 
en décembre 1957 eut lieu son exposition à la Csók Galéria 
à Budapest, et comme s'il n'avait attendu que cela, quel
ques semaines après, la maladie traîtresse le tua. Son oeu
vre constitue une des parties les plus précieuses du post-
impressionisme hongrois. Son exposition rétrospective 
fut organisée par le Bakonyi Múzeum à Veszprém. 

Rezső Szíj 
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Элемер Ваш в Тихани 

Живописец Элемер Ваш родился в 1887-м году 
в Будапеште. Он прошел юридический курс, роди
тели прочили его на административное поприще, но 
он не мог противиться пробудившимся в нем худож
ническим способностям и вскоре бросил должность 
в министерстве. Он участвовал в первой мировой 
войне, но и здесь он не бросает кисти. После войны 
часто живет за границей, иногда подолгу, особенно 
в Италии и во Франции, в любимых художниками 
городах средиземноморского побережья. 

С 1937-го года художник постоянно проживает 
в Венгрии, частью в Будапеште, частью в поэтичес
кой местности поворота Дуная, в Зебегене. Здесь он 
много работает в обществе Иштвана Сьёни, Роберта 
Береня и др. Общественное мнение как специалистов, 
так и любителей искусства и до этого должным об
разом ценило талант известного портретиста и 
пейзажиста, но в Зебегене его художественное вос
приятие заметно углубилось. После второй мировой 
войны он обосновался в Тихани, здесь жил и работал 
до самой своей смерти, наступившей в 1957-м году. 
В тиханьский период жизни его мастерство букваль
но возродилось. В то время как мастерство обычно 

у художников в возрасте за шестьдесят лет идет на 
убыль, в случае с Элемером Вашом мы являемся 
свидетелями как раз обратного процесса —• ИСКУССТ
ВО его расцветает, краски оживают. В тиханьский 
период жизни Элемер Ваш поднимается в ряд луч
ших современных художников. Вдохновляюще 
действовала на него дружеская поддержка отды
хающих в Тихани ученых и художников. Хотя в 
последние годы жизни он не мог даже уже выхо
дить из комнаты, и тогда художник много работает 
с удивительной энергией. В эти годы из-под его 
кисти выходят натюрморты, интерьеры — один кра
сивее другого. Он еще дожил до открытия выставки 
его работ в столичной галерее имени Чока, давшей 
ему глубочайшее удовлетворение. А болезнь как-
будто только и ждала этого: через несколько недель 
после выставки сердце художника перестает биться. 

Его произведения занимают одно из значительных 
мест в венгерском постимпрессионизме. В 1966-м 
году баконьский музей веспремского комитата орга
низовал памятную выставку его работ. 

Реже Сий 
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