
Z I C H Y M I H Á L Y . 
Megjegyzések egy könyv margójára. TAVALY, amidőn a magyar társadalom Zichy Mihály születésének 

századik évfordulóját ünnepelte, a Szinyei-társaság emlékünnepélyén 
elmondott beszédemben alkalmam volt rámutatni arra, hogy mily 

súlyos tartozásban vagyunk Zichynek európai látószögből is kiemelkedő sze-
mélyiségével szemben. Jóllehet Zichy halála óta több mint húsz esztendő mult 
el, a centenáriumig senki sem oldotta meg azt a feladatot, hogy ennek az 
emberileg és művészileg érdekes egyéniségnek életrajzát felkutassa és megírja, 
hogy alkotásairól kimerítő lajstromot készítsen, művészetének egyes fázisait 
megállapítsa, alkotásmódját és az európai művészethez való viszonyát jelle-
mezze. Kétségtelen, hogy e feladatokra vállalkozás nem csekély munkát jelen-
tett. A legnehezebb talán tömérdek művének kinyomozása és katalogizálása, 
hiszen rajzainak és vízfestményeinek jórésze már életében is szinte megközelít-
hetetlen magángyüjtemények féltveőrzött kincse volt, amelyekhez vezető, 
amúgy is kétséges szálak az orosz forradalom óta teljesen elszakadtak. 

És annál nagyobb a tartozásunk, mert a kellő történelmi távlat ma már 
kétségtelenül megvan az értékelésre. Az a kor és irányzat, amelynek bámulatos 
termékenységű fia és lelkes harcosa volt, régen lezárult; sőt befejeződött a rája 
következő, az impresszionizmussal végződő stíluskorszak is, amely egészen 
más utakon járt, más szépséget keresett és talált, mint a Zichy Mihályé, úgy 
hogy az egymással szembeforduló nemzedékek viselkedésének megfelelően gyak-
ran igazságtalanul ítélt el benne sok olyasmit, amiért az előző nemzedék még 
lelkesen rajongott. És amennyiben aprólékos életrajzi adatoknak néha külö-
nösebb jelentőségük is van egy életpálya eredményeinek értékelő összefogla-
lásánál, bizonyos, hogy a késedelmeskedéssel napról-napra több veszett el 
belőlük, ami szintén arra intett, hogy elérkezett egy kimerítő Zichy-életrajz 
ideje. 

Ennek a nagy, nehéz, de a rája termett emberhez mindenképen méltó 
feladatnak megoldására vállalkozott dr. Lázár Béla, aki egy majdnem két és 
félszáz negyedrétoldalas szövegű művet szentelt Zichy Mihálynak. Könyvét 
az Athenaeum adta ki olyan szép és nemes kiállításban, amely valóban díszére 
válik a magyar könyvpiacnak. Közel kétszáz kép, köztük 151 mélynyomású 
egészoldalas műlap diszíti a munkát. 

Az életrajzi részben Lázár igen sok, eddig ismeretlen adatot dolgozott fel. 
A művész unokájának, Csicsery-Rónay Istvánnénak tulajdonában nemcsak 
Zichy műveinek jókora sorozata, hanem sok ezer darabra rugó levelezése is 
hozzáférhetővé vált; ezenkívül az Ernst-múzeum és a Nemzeti Múzeum levél-
gyüjteményét is felhasználta és egyéb kutatásokat is végzett. A művészeti 
anyag kiegészítésében nagy segítségére volt az Ernst-múzeum kiállítása is, 
mely 1927 tavaszán a magángyüjteményekben őrzött és legtöbbnyire csak 
kevéssé ismert Zichy-alkotásoknak akkora tömegével ismertette meg, amely 
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ha lényegesen új vonásokkal nem gazdagította is a Zichyről alkotható képet, 
az összefoglalást mégis könnyebbé tette. 

A több mint százoldalas életrajzi rész nagy szeretettel és lelkesedéssel 
kíséri Zichy életének folyását és kétségtelenül megvan az a nagy érdeme, hogy 
még vonzóbbá és rokonszenvesebbé teszi ezt a nagyszerű művészéletet, mely 
az európai társadalmi és szellemi élet hegytetőin játszódott le. Az eddig tudott-
nál is erősebben kidomborodik belőle Zichy fanatikus rajongása a művészetért 
és az az állandó küzdelem, melyet családi viszonyaival és a cári udvarban való 
megkötöttségével kellett folytatnia, hogy lényege legbensejét művészi formák-
ban teljesen szabadon is kifejezhesse. De nemcsak ezt, hanem a korabeli művé-
szeti viszonyokat is élénk figyelemmel kísérte Lázár, hogy az embert s a 
művészt is pontosan beleilleszthesse korába. 

Ez már átvezette őt Zichy szellemi horizontjának szemléletéhez, ami a 
művész gondolati jellegű felfogásmódjánál nagyon fontos vonatkozás, mert 
művészetének elemzéséhez ezen az úton jutunk el a legkönnyebben. E feladat 
megoldásával Lázár nyolcvan oldalon át foglalkozik. Sok érdekes szempontból 
tárgyalja Zichy Mihály művészetét, melyet nyilvánvalóan igen magasra, 
a legnagyobbaké közé helyez. Lázár nagyon lelkes ember, akit témája majdnem 
mindig teljesen lenyügöz s ez a tisztánlátásban néha meggátolja. Nem egyszer 
eszünkbe jut a weimari bölcs mondása : Keine Nation gewinnt ein Urtheil, als 
wenn sie über sich selbst urtheilen kann. Olyan ellentmondások merülnek fel, 
amelyek gyakran erősen módosítják azt a képet, melyet a lelkes csodálat és 
csapongó rajongás Lázárral rajzoltatott. Nézetem szerint Lázár elragadtatásá-
ban gyakran túllőtt a célon, amire képzőművészetünk fényes történetének 
egyáltalában nincsen szüksége. Felfogásom tehát sokban eltér Lázárétól, rész-
ben módosítja, részben kiegészíti azt. Egységének megóvása végett minden 
polémia mellőzésével legyen szabad azt összefoglalóan elmondanom. 

Válasszunk egy közismert kiindulópontot, tehát elsőben is emlékezzünk 
vissza azokra a rajzokra, melyeket Madách Ember tragédiájához készített. 
Ezekben adott legtöbbet önmagából, ami azonban nem azt jelenti, hogy ezek 
volnának legsikerültebb alkotásai. Bennük van Zichy Mihály kalandos kultúr-
szomjával, ki nem elégíthető pompaszeretetével, elméjének soha meg nem 
szűnő nyughatatlanságával, mohó, majd néha visszafojtva lobogó érzékiségével. 
Megnyilvánul bennük képzeletének erős irodalmi megkötöttsége, gyakran 
jelentkezik szónoki hajlandósága és nem egyszer kissé szinpadias komponálás-
módja is. Uri és parancsoló egyénisége, amely szenvedést és töprengéseket nem 
igen ismert, mert mindent — magától értetődően — készen és befejezetten 
kapott. Választékos szépségkultusza, mely kissé általános és megismétlődő 
szépségtípusokhoz vezette. Megfigyelhetjük ezeken a lapokon rajzának len-
dületességét, eleganciáját, de egyúttal ama határokat is, amelyek elválasztják 
őt a képzőművészet legnagyobbjaitól. Azt a hajlandóságát, hogy a mult vala-
hogyan közelebb állt hozzá a jelennél, az elgondolt közelebb a közvetlenül 
látottnál. 

Zichy minden ízében romantikus lélek volt. Nem tartozott ugyan az 
önmagukkal meghasonlók és a világgal szembefordulók közé, de nyughatatlan 
volt és folytonos változatosságot kereső. Teljesen benne élt önálló formaterem-
tésre még alig vállalkozó korának ideges nyughatatlanságában, amely a témák 
hajszolt változatosságával és nem a kifejezésmódok újszerűségével elégítette 
ki magát. Mohón végigkalandozta úgyszólván minden idők művészeti és élet-
kincseit. Egyformán otthonos volt a Kelet és Nyugat, az ó-kor, a legújabb 
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idők és a középkor formavilágában. Ismer és tud mindent; mindenhez simuló 
egyéniség, akinek hajlékonysága kezdetben sokkal nagyobb önálló formateremtő 
erejénél. Rendszerint ritka jelenség, hogy egy pregnáns művészegyéniség bár-
mely korszak stíluselemeiből egyforma változatossággal és könnyedséggel 
merítse eszközeit, Zichynél, aki elsősorban is illusztrátor volt és kevésbbé 
közvetlenül saját érzékeléseiből alkotó művész, ez nem volt akadály. 

A gótika, a reneszánsz, a görög vagy akármilyen más miliő egyforma 
folyékonysággal rajzoló ábrázolóra találnak benne egy bizonyos határig. Addig, 
ameddig XIX. század történelmi iskolája el tudott jutni, annak a nyugha-
tatlan és folytonos külső változatosságot hajszoló szomjúságnak kielégítéséig, 
amely új stílusalkotás helyett az élvezni vágyó mohóságával minden elmult 
művészetben egyformán tudott gyönyörködni. Történeti volt, visszatekintő, 
egy kissé színpadias is és mindenre régi formát vagy kosztümöt húzott, de 
hétköznapi élete friss szenzációit csak ritkán engedte közvetlenül magához. 

Zichy Mihály művészete is ilyen másodlagos kultúrművészet volt, bár 
kétségtelenül a legjavából való. Szinte el sem képzelhető visszaemlékezések 
mások művészetéből és az irodalomból vett impressziók nélkül. A művészetiek 
egyrészt ornamentikát, sőt gyakran stílust is adtak neki, mert egészen téves 
egyik rajongójának az az állítása, hogy mindent csak önmagából merített és 
senkihez sem hasonlít. Kaulbach és Delaroche igen nagy hatással voltak reá; 
arcábrázolásain pedig minden időben meg lehetett látni, hogy az első művészeti 
oktatást a kissé merev, száraz és festőietlen biedermeier művészektől nyerte* 

Teljesen körülhatárolt olyan egyéni különállásig, amely mindenkitől 
egészen különválasztotta és minden alkotását kényszerűen felismerhetővé tette 
volna, különben is csak férfikora delelőjén jutott el. Amikor Gautier 1858-ban, 
midőn tehát Zichy harmincegyéves volt, Szentpétervárott időzött, minden 
rajongó lelkesedése mellett is Zichy egyes rajzai között tárgyban és felfogásban 
akkora különbséget vett észre, hogy azokat bátran különböző kéztől szárma-
zóknak lehetett tartani. 

Zichy Mihály elsősorban kétségtelenül rajzoló volt. Petrovits Elek helyesen 
mutatott rá, hogy Zichy az egyedüli multszázadbeli művészeink derékhadából, 
akinek gazdag formaképzőereje főleg a rajzban keresett kielégítést. És valóban 
nagyjelentőségű és a magyar művészet történetéből ki nem hagyható alkotá-
sokhoz Zichy Mihály csak a grafika terén jutott el. Csak kevéssé volt festő. 
Festményei rögtön elárulják, hogy a festőiség nem volt a művész erős oldala. 
Az olajfestés kifejezésmódjának óriási regiszterét nem tudta kihasználni és míg 
grafikájában a fény és árnyékközti átmenetek pompás skáláját teremtette 
meg, olajfestményein száraz és kifejezéstelen. Festményei grafikai elképzelések, 
amelyekhez a szín csak utóbb járul, úgyhogy legtöbb olajfestménye fehér-
fekete reprodukcióban csak nyer, ami a festőiség eszközeit szuverénül használó 
művésznél épen fordítva szokott lenni. Nála a színekhez is fogalmi élmények 
kapcsolódtak. Palettájának színeihez egyízben egy kis rögtönzést készített, 
ahol nem a színek közvetlen érzéki benyomásai tolultak elébe, hanem az a 
gondolati szimbolizmus elevenedett meg benne, amelynek művészi formákba 
való öntését élete legnagyobb céljának tartotta. 

Mert mindazokban az alkotásaiban, melyekben lelkét összefoglalni töre-
kedett, mindenképen kora eszméinek közvetítője akart lenni: a tizenkilencedik 
század művészetének gondolati iránya valósult meg benne. Miként barátja, 
Gautier, ő is arról ábrándozott, miképen lehetne a festészetet és az irodalmat 
egy új, megkapó egységgé forrasztani. De amíg abban, hogy az irodalom festői-
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ségre törekedett, nem sok veszedelem rejlett, addig az irodalmiság a képző-
művészetben már jóval több kockázattal járt. A témák kimeríthetlen gazdag-
ságát nyujtotta a művészeknek, de viszont arra csábította őket, hogy egy 
másik, eszközeiben egészen különböző művészet szolgálatába álljanak és 
kizökkentette őket a csak képzőművészeti eszközök teljes felhasználásából, a 
közvetlen művészi érzékelés tisztára csak festői megoldásából. 

Kétségtelen azonban az, hogy Zichy Mihály nagy művészi fantáziával 
simult azokhoz az olvasmányokhoz, amelyek alkotókedvét felgyujtották. 
A legszebben a tizenkilencedik század romantikájához és ebből is legtökéle-
tesebben ama gondolati irányhoz, amelynek a mi irodalmunkban Madách 
állított örökbecsű emléket. Madách megírta és Zichy egész életén át rajzolta 
az Ember tragédiáját. Zichy is erősen hajlott arra, hogy örök törvényeket keres-
sen az élet jelenségeiben. Nem az esetről-esetre jelentkező sajátos formák érde-
kelték, hanem a belőlük kiolvasható törvényszerűség. Innét nagy előszeretete 
a tipikus ábrázolásmód iránt és nagy hajlandósága az allegorizálásra. Innét 
képzeletének erős elvontsága is, amely elsősorban gondolati élmények körül-
rajzolására és nem a minden meggondolástól független, érzéki szenzációk nyuj-
tására törekedett. 

Zichy Mihály végigélte Byron meghasonlottságát, átérezte vele azt a 
lázadó küzdelmet, amelyet ez a XIX. századbeli ember nagyobb szexuális sza-
badságáért folytatott. Töprengett Madáchcsal együtt az emberi élet értelmének 
legvégső kérdésein, átélte a végtelen emberi vágyak és véges emberi eszközök 
tragikus különbözőségét. És ezért gyakran nagyon kesernyés volt világfel-
fogása. Nem a mindig új és új formákba öltöző Ádámnak életvágyával és 
optimizmusával nézte az életet, jóval több volt benne Lucifer fanyar kiábrán-
dultságából. 

Ez a fanyarság részben a társadalmi élet legmagasabb pontjain mozgó 
nagyúrnak jóllakottságából is fakadt, aki kedvére dúskálkodhatott az emberi 
élet örömeiben. Pénz, siker, megbecsülés, hatalom, szerelem korlátlan mennyi-
ségben kínálkoztak neki, csak kezét kellett utánuk nyujtania. Európa leggaz-
dagabb és legfülledtebb fejedelmi udvarának élete vette körül, melynek vas-
kézzel nyugodtra simított felszíne alatt Nyugat civilizációjának leplébe öltö-
zötten Kelet barbárságának sóvár ösztönei küzdöttek. Nagyúr volt, a külső 
pompa és csillogás szenvedélyes élvezője, akinek kellett a nagyvilágiasan pom-
pázó élet állandó forgataga; kellettek az udvari ünnepségek, a lakomák dőzsö-
lései, a regényes vadászatok s kellett a korlátlan gazdagság, amelynek részben 
részese, de legalább is állandó tanuja volt. S ha alulról felhangzott néha az 
elnyomott milliók nyomorfakasztotta tiltakozása, ez a disszonáns akkord 
könnyen és véglegesen feloldódott az emberi szabadság eszméjével való ama 
kacérkodásban, melynek minden udvari életben vannak még uralkodói vérből 
származó képviselői is. Mert hiszen, ha mélyére nézünk Zichy Mihály sokszor 
hangoztatott radikálizmusának, a művészetében gyakran felbukkanó szabad-
elvűsködését aligha lehet valami meggyőződéses forradalmiságnak tulajdoni-
tani, legtöbbnyire csak a katholikus hierarchia ellen irányul, de nem vesz 
tudomást a cári Oroszország politikai, társadalmi és gazdasági elnyomásáról. 
Nem több az az udvari életben élő és élesen látó nagyeszű ember életismereté-
nél, mely megláttatja vele az emberi szenvedést is, de igazi lázadásra nem biz-
tat ja fel, legfeljebb elítélő szavakra fakasztja. S ha valahol, akkor épen az 
udvari életben volt alkalma megfigyelni az emberi gyöngeségeket, ahol hata-
lomért és érvényesülésért mohón árult el mindenki mindent és mindenkit, a 
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legkönnyebben pedig önmagát. Nem a forradalom hangja csap ki Zichy rajzai-
ból, hanem az emberi élvezetekbe néha belefáradó nagyúr jóllakottsága, akiben 
olykor önvád formájában támadnak fel mások szenvedései. Inkább csömör ez, 
mint lázadás, melynek multával az udvari ember tovább forgatja az élvezetek 
mámorító serlegét. 

Mert annyi bizonyos, hogy Zichy Mihálynak művészete legjava alkotá-
saiban a mámorok és szenvedélyek művészete volt, amitől nem csekély belső 
feszültséget nyert. Ami gondolati művészeknél a legnagyobb veszedelem szo-
kott lenni, hogy a szimbolizálás, allegorizálás végül is sápadtan hideg absztrak-
cióvá sorvasztja művészetüket, az Zichynél csak ritkán következett be. Életéről 
nem kellene tudnunk semmit, hogy csupán rajzai alapján is megállapíthassuk, 
mennyire az érzékek örömének is élő művész volt alkotójuk. Forróbb és sóvá-
rabb erotika egy magyar művésznek munkásságában sem található. 

Mezítelen nőalakjai, amelyekből, különösen a háttal felénk fordulókkal, 
mintegy művészi kézjegyeként, számos rajzán találkozunk, nem a meztelenül 
élő és másként el sem képzelhető istenségek megközelíthetetlenségével hatnak. 
Érzett és tudott meztelenségükkel kínálkozó gyönyörű női testek, a szerelem 
minden csábításával kacérkodók. Nem egy másik, meg nem közelíthető földön-
túli világba helyezettek, sőt bűnösségük tudatát úgy hordják magukon, hogy 
vágyat és szenvedélyt fakasszanak abban, aki rajtuk felejti szemét. 

A női arcokra nem sok gondot pazarolt, ezek rendszerint kissé sablonosak 
nála. Annál jobban törődött a karok, vállak, csipők és combok lágy hajlásaival, 
amelyekkel örömet, bánatot, csüggedést és sóvárgást épen olyan pompásan 
ki tudott fejezni, mint sok-sok évvel később az a nagyszerű francia szobrász, 
ki beszélgetéseiben felejthetetlen szavakat szentelt a női test szépségének, mely 
a lélek minden rezdülését vissza tudja tükröztetni. Gyakran visszatért ugyan-
ahhoz a típushoz : inkább magas, mint alacsony női test volt ez, melynek 
felsőrésze fejletlenebb a normális testalkatnál, karcsúra ívelt lábszárakon álló, 
hullámosra hangsúlyozott csipőkkel, rövid derékkal, keskeny, hosszúkás kezek-
kel. Arisztokratikus jelenség ez a nő, a semmittevésnek remekre kitenyésztett 
példánya, csak szépségnek és szerelemnek élő. Rendszerint kissé hideg és büszke 
rabnő, de olyan hatalmas, hogy koldulásra és megalázkodásra kényszeríti az 
előtte fetrengő férfit. 

Ekképen Zichy Mihály erotikájának, különösen a nyilvánosság elé szánt 
lapokon, van valami fanyarmódon kiábrándult ize, amely azonban távol van 
a szakításnak ama fokától, amely némely nagy külföldi grafikus művészetében 
megnyilvánul. Vannak azonban Zichy Mihály grafikus művészetének bőségesen 
olyan erotikus lapjai is, melyek nem a nagy nyilvánosság számára készültek. 
Aprócska, idegesen összekuszálódó vonalakból összerótt, bámulatos erejű fel-
jegyzések ezek, melyekből teljesen hiányzik az a patetikus előadásmód, az a 
gyakran színpadias beállítás, amely a közvetlenséget némely híres alkotásáról 
letörölte. Ezek a rajzok legtöbbnyire silány reprodukciók útján pusztán eroti-
kájuk miatt lettek hirhedtekké, holott csupán bámulatos művészi kvalitásaik 
révén kellett volna híressé válniok. 

Érdekes és izgató feladat volna végigelemezni Zichy Mihály rajzainak 
stílusváltozásait. De ez már túlhaladná ennek az összefoglalásnak kereteit. 
Csak annyit jegyzek meg, hogy befejezettség szempontjából az összes átmenetek 
megtalálhatók munkásságában. Pillanatnyi feljegyzések látott dolgokról, 
elképzelt kompoziciók töredékei, vázlatosan felnagyolt ábrázolások csakúgy 
előfordulnak benne, mint teljes kidolgozottsággal az utolsó részletig megvaló-
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sított ábrázolások. Teljesen különálló, egy egész lapot betöltő képek vagy 
megrajzolt szövegek keretszerű befoglalásai. 

Ha frissesség és erő szempontjából válogatunk közöttük, nehéz lesz 
választásunk. A pillanatnyi feljegyzések között épen olyan megkapó ábrázolá-
sok vannak, mint a képszerű teljességgel kidolgozottak között, Zichy gyakran 
ezekbe is át tudta menteni az első intuició erős lendületét. 

Nagyon élesszemű megfigyelő volt és megfigyeléseit a megőrzés nem 
koptatta el. Legtöbbnyire emlékezetből rajzolt, de ezek az emlékek elevenek 
maradtak benne és átalakító képzeletéből sok erőt tudott hozzájuk kölcsönözni. 
Nyugvó és mozgalmas helyzeteknek egyaránt meglepő ábrázolója volt. A moz-
dulatok megjelenítésében rendszerint a régi mesterek nyomán járt, egy-egy 
drámaira kiélezett momentum előtt rögzítette a mozgásra készülő testrészeket. 
Az impresszionizmus mozgásábrázolásai még távol állottak tőle, különben sem 
szerette a bizonytalan konturokat; nem sokat bízott rá a nézőre, mert befeje-
zetten törekedett nyujtani azt, amit kifejezni akart. 

Zichy Mihállyal egy mindenképen érdekes és a maga különleges jelentő-
ségében egészen egyedülálló művész jelent meg képzőművészetünkben. Azé a 
művészé, aki a művészet eszközeivel a gondolkodás eredményeit is elénk 
akarja varázsolni. Valójában ő a legkiválóbb magyar gondolati képzőművész, 
akinek festészetünkben épen olyan különleges szerep jutott, mint irodalmunk-
ban Madách Imrének. 

S ha képzőművészetünk legnagyobbjai, Munkácsy, Szinyei, Paál mellé 
nem állíthatjuk is őt, mert önálló teremtő ereje jóval kisebb volt, mégis egyik 
legérdekesebb jelensége képzőművészetünk történetének. 

Farkas Zoltán. 


