
Ebből idézünk még néhány jellemző részletet: "A múlt század a naturalísta-imp
resszionisztíkus világnézettel kapcsolatban nemigen kedvezett a monumentális
Celadatok felvetésének. Igen gyakran csak a kulső csillogás, a tetszetős megjelenés,
u pillanatnyi gyönyör, az impotens l'art pour l'art gyerekes játéka, tehát múvészi
tiszavirágok adták a munkák- belső tartaimát ... A templomok rendesen .csak szo
bal'estői kiképzést nyertek. Ha pedig itt-ott akadt freskószerű figurális kivánalom,
vérbeli művészernber ritkán juthatott hozzá, mert kontár. templomfestők nagyob
bára barokk utánzatokkal elégítették ki a nem nagy igényű vallásos közönséget.
A művészí felfogás azonban lassan megváltozott ... A művészet, mint a lelki moz
galmák kompasza, már évek óta kilengett a naturalista felfogás irányából s az
ideális tartalom és a nagyvonalú felfogás felé billent. Ennek az iránynak egyik
képviselője Kőrösfői-Kriesch Aladár, a jeles festőrnűvész-tanár. A zebegényi temp
Iornban a monumentális, a régí mozaikművészetnek nagystílűségét revelá.é, gran
diózusan dekoráló templomfestészeti elv érvényesül... A dekoratív falfestészet
képalapja a freskótechnika: a markáns vonalak s a nagy színfoltok művészete...
A templom Nagy Konstantin diadalának 1600 éves érfordulójára festettetett ki s
ez adta a művészí ábrázolás gondolati tartalmát. Az egésznek alapgondolata a
szerit Kereszt diadala és felmagasztalása ... E munka Kőrösfői-Kriesch tanár cso
dálatos tanítómestert műve, amelyet vezetése alatt Leszkovszky György tanár
segéd és az iparművészeti iskola növendékei: Diósy Antal, Fábry Dezső, Gáspár
Mór, Klosius Káro.y és Schindler Valér végeztek. Technikailag didaktikai okok
ból az volt a törekvés, hogy minél több festői eljárást alkalmazzanak. így az
alárendeltebb ornamentális részeket egyszerű enyves festékkel, a fontosabb or
namenseket, a templom legnagyobb részét, a már sokkal nemesebb és tartósabb
kasein festékkel, a hat figurális képet friss vakolatra igazi freskótechnikával, vé
gül a külső bejárást, amely az idő viszontagságainak leginkább van kitéve, sgrafít
tóval festették ki."

A zebegényi templom a század elejei magyar építőművészet egyik legérettebb
alkotása. Talán mementó is az utókor számára: a stílusok, stílusjegyek egyetemes
sodrásán belül soha sem szabad megfeledkeznünk arról, ami sajátos érték. Mai
építészetünknek is arra kellene törekednie, hogy gyorsan változó város- és falu
képeink - a modern technika és architektúra Ielhasznáásával ~ megőrizzék sa
játosan magvar. nemzeti vonásukat. Kölcsey szavait kissé megváltoztatva úgy is
mondhatnánk: művészi "nyelvében él a nemzet".

Boz6KY MARIA

GULÁCSY LAJOS
(1882-1932)

"Hiszen reám nem az idó - a káprázat hatott"
(Gulácsy)

Fernand Kbnopff, a Gulácsynál huszonnégy évvel idősebb szimbolista belga
festő alkotása, bronz-szárnyakkal ékesített, elefántcsont maszk (1897), Gulácsy
megdicsőülése lehetne: a tekintet fennkölten messzeréved, homlokán csillog az
apró turkizekkel megtűzdelt borostyánkoszorú. Valaki, aki megpihent az élettől

s megtartotta annak annyira kedvelt ékes, csillogó, nyugtalanító jegyeit.
Társakat keresnénk Gulácsynak, saját korából s a megelőzőből. és sűrű at

mosztérara bukkanunk. Megvonva a szimbolizrnus, praeraffae.ízmus, szecesszió
határtalan határait, azt mondhatnánk, hogy mindez a stílusbeli törekvés már nem
is stílus, hanem atmoszféra. Kiút keresése az unott, mindennapi életből, melyben
mindenkí mindent elérhetett vagy elért. Almodozással, révedezéssel, képzelgések
kel teli megköze.ítése a lényegnek, de nem ám úgy, ahogya mai kor egyszerre
csak asztalra teszi az eredményt, s az útjelző művek tisztán mutatják a nagy kép
letek, fizikai s szellemi törvények boncolgatása nyomán járó, monoton utat is
vállaló behatolást a titkokba. Nem így a szecesszió. Az atmoszféra érzékeny,
képzeletbeli bonyodalmakkal telítődik, visszaálmodja magát a múltba s azt hiszi,
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ezzel tartalomra talál. Telítődési foka elmosódik, határvonalain kompromittálódik
a mondanívaló, vizenyős, láp-tüzű fatamorganák lelkesítik . .. Ha tüzetesen meg
vizsgáljuk ennek a különös, míntegy harminc-negyven évre terjedő kornak alko
tásait s levakarjuk róluk finom pengével a mélységes színeket, Böcklín, Desboutin
Xavier Mellery, Stuck, stb. vásznainak egymásra rétegeződő árnyalatalt a hínáro;
indigókéktől a fonnyadt türkízig. a temető illatú sötétzöldeket s a kontrasztot
képező bíbort, megptllanthatjuk, hogy nincs alattuk semmiféle igaz világ, reális
odaadás. A földi vagy álomvilággal kimért hit ernyedten lazítja fel, úgy tűnik,
a történelem és a mítosz összekevert esélyeít, a "szeretném" mintha ópiumos
lázban cserélődne (el a "tudom"-mal, "akarom"-mal. A hangsúly kizárólag a
szépre terelődik, a "szép" fuvallata leng át rníndent, míg át nem vált valamilyen
exaltált, exotikus szépség morbid hűvösségére. .. Ott áll előttünk a "mondani
való", allegorizált, csontvázzá sorvadt vagy viruló testekkel, gyászban vagy epe
désben, a négy évszak szimbólumában, anderseni szellemekben; álmatlan sötét
éjszakák gyötrődnek különleges tavaszokkal (Hodier), melynek tájait a narancs
fákkal, alpesekkel. a szemlélő leginkább az észak-olasz tavakhoz helyezi (Max
Klinger : Párizs ítélete, 1885) ... S tartalom mégsincs. Az emberi társadalom 'lá
randós, kívánós állapotában él, s nyelve szívesen tapad a régi ízekhez. Mik ezek
az egykori ízek? Nos, az örök természet, a hit, a mondák világa. Az emberiség
zarándoklása kudarcot vallott történelmének kereszteshadjárataihoz, sötétnek mon
dott középkorának fülledt, homályba borult állomásaihoz.

Szinte kitapintható az alkotói vajúdás. Görcsös kapaszkodás valami vékony
réteghez. melybe beleöltöztetik a század "spleen"-jébe belemártott mítoszhősöket,

Prométheuszt, Pegazust, a Szerelmet és Halált. Az öt-hatszáz éve sírba szállt
Dante, nyugtalanító egyéniségével és káprázatos világával, mint ideális hős a le
hetséges megtörtént s elképzelhető birodalom, a hi t és kiátkozás határvonalán, kí
sértő szellemként csábítja be ebbe a birodalomba a kutatókat, keresőket, hitetlen
hivőket . .. Különös perspektívával ifjodik vissza hozzá a későbbi, raff'aell világ,
s eggyeötvöződnek.

Messzire mentünk annak kedvéért, hogy Gulácsynkat beemeljük ebbe az
"atmoszférába". Nem valószínű, hogy amikor első alkotásaival, húsz-huszonöt
éves korában színre lép, a korabeli stílustörekvésekkel óhajtana együttartaní,
de valószínűbb, hogy az "atmoszférikus nyomás" benne van lelkében. Predeszti
nált rá. A házai talajon, a Nagyalföldnek a Beszkidek s a Máramarosi havasok
alá eső beregi csücskén, a szétmálló dzsentri-sorsban könnyen feUazultak gyö
kerei, emlékei, kötődései, hogy szebb világba vágyjon el, s hogy húszéves korá
ban egyenesen Róma, majd Firenze varázsába szédüljön.

Lehet-e megállás ott, ahol egyetlen véglet sem -rnondja magáénak a vergő

dő, kereső tehetséget? aki majdan azért fest, hogy valamilyen levegőben lebegő,

titokzatosan történelmietlen birodalmat álmodjon magának, mely végre megkös
se, témát adjon neki, levezesse indulatait, telhetetlénségét, gúnyolódását, epedéseit?
Beregi gyökerekkel - budapesti születéssel - római évekkel vonja meg Na
conxypánjának soha bizonysággal meg nem húzható határait.

Félig naconxypáni, félig kávéházi életet élve később, különös emberekkel ba
rátkozik akik a legkülönfélébb pályákori működnek s óhajtanak érvényesülni,
vagy már bé is érkeztek (Keleti Arthurtól Sárréti Daróczy Sándorig, a Munká
csy-szakállú "hippi"-festőig), - de nem kötődík "tiszta eszményt" kereső embe
rekhez, ahogy a nabi-k kötődtek egymáshoz, mert a haza nem is szolgál tizen
kettedik századbeli kolostorokkal, tiszta vallási irodalommal. Történelmi eszményei
pedig a századfordulón ott úszkálnak a Monarchia Európa-politikájának a Bosz
porusztól az őrtálló cseh hegyekig terjedő bőséges állóvizein, mint szivárvány
színű olajfoltok ... Menekvés nincs. A két világot - a való "bohéméletet" s az
eszmények, nagy érzelmek fennkölt világát - kitartani, tisztán éltetni, kiművelni

lehetetlen. Élni kell s emlékezni egyszerre, de emlékezni valahogy a sóvárgás
fokán. Idegen képekre emlékezni, melyek a sötét, kopott műteremben ültetőd

nek bele a hazai talajba, szemérmes. álmodó tisztasággal rejtőznek el a színek
sűrű függönye mögé, a való tapasztalatok ocsmánysága elől... A félszeg lélek,
tele gyöngéd érzelmekkel, titkolt s nem titkolt képzelményekkel, ezerszer is ne
kiszaladva valamicske valóraváltásnak. kétfelé hasad, mint a beregi rivírek pu
ha, fehér fája. Ellenállás az élettel szemben nincs, mert az életnek tartalma, esz
ménye nincs. Csak szépséges tükröződések, emlékképeknek feszes kontúrjai. ezer
és ezér fény rnásmilyensége állják útját köröskörül, s ide-oda, egyik zúgból a
másikba lökdösik képzeletét. alkotóerejét. Minden téma: a Watleau-reminiszcen-
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ciáktól kezdve ("Rózsalovag") a "Púpos vénkisasszonyig ...", hóhullástól ("Na
conxypánban hull a hó") a "gót4kus búsongásíg", ahogy Márkus László az 1907. évi
Ernst..-múzeumbelí kiállítás katalógus-előszavában máris a festő elevenjére tapint.

S mégis: testönk besorolhatatlan marad. Tiszta marad fülledt, eHulladó at
moszférájában. Önmaga s vágyálmainak kergetése közben olyan utat ír le a ma
gyar festészet történetében, melyet rózsaszirmokkal vagy kukoricaszemmel kellett
volna behintenie, hogy maga vagy más újból megtalálja. "Kivonult" ünnepélyesen,
egyszál magában, párhuzamosan a hivatalos szecesszíóval, egész magyar korának
festészeti irányaíból, s nem vett tudomást arról, hogy miközben képeit festégett
s vakságával saját rövid életéből is elveszt még egy évtízedet, körülötte banális,
szellemtelen dolgokat alkotnak, fémjelzett nevek ünnepeltetik magukat alkotá
saikban, míg az ő szegény neve idő előtt lehull a kórházi fogság grafikonjára ...

"Mások művészetéből csak azt tudta kiszedni, ami zavaros vízióihoz, homályos
álomképeihez, groteszk elképzeléseihez segítette" - írja Lázár Béla az 1922. évi
Gulácsy-kiállítás katalógusának előszavában.

Különös hozzáállás egy monstre-kiállításhoz, melyen 128 kép, Gulácsy minden
jelentősebb műve szerepel: "Nő rózsával", "Beatrice" és "Hamlet", "Bohóc egér
rel", "Boszorkányszombat", "A hídon bolondos, furcsa népség vonul keresztül",
"Lelkek tava", "Don Juan kertje", "Opiumszívó álma", "A spiritualista"; vala
mint Magnasco-, Botticelli- és Luiní-kóplák ... Ha 'csak így végigsodorjuk is te
kintetünket a címeken, látjuk, hogy ebbe a festői világba valóban már nem
fért bele több: s íme, a lélek pár évre rá "kilép medréből", megtelt, kiáradt v c,

A nagy lélektelítődés a legszebb színek, a magyar palettára úgyszólván visz
szahozhatatlan fény- és színkomplikációk mentén, gyöngéd-óvatos vtsszapillantáeok
kal, halvány korallpiros és okker árnyalatú hátterekbe menekülve, odalapulva a
római és comói emlékképek elefántcsontszínű fal aihoz, elrejtőzve a ciprusok, tu
ják és babérfák kék árnyában ment végbe, mérte ki "zavaros" világát. Az alkotá
sok csendjéből kiszűrődík az ujjongás, de a zokogás is: az önmagával lelke mé
lyén vitába szálló, perlekedő művész, aki egyébként tragikum híján saját tragi
kumát húzza sötét lepelként magára és szellemére, csak ezeket a különös, lepihent
hangokat óhajtja hallani, kedvesen akarja felidézni emlékeit és kedvesen szólít
ja meg modelljeit: rokokósan, Watteau-san, mulatságosan. Nincs bűn egyetlen
alakjában sem: az ópiumszívókat, a kísasszonyokat, az eksztázisban ölelkezőket.

a magányos szláv jósnőt, Khnopff "Királynőjé"-nek.hamuszürke gyászba öltözött
húgát, elkerülte a szenny, Gulácsy hányatott életének don quijotei erejével fölözi
le róluk a zavaros tartalmat, a kísértést, a vaskos erotikát ...

Múvének egyenetlenségeí, a témáért való sokféle kapkodás, bizonytalanság is
inkább a lelki tísztaságot jelzi,' mely a sokféle hatáson keresztül, mint valami
iszalagos vízen, átlábalni kíván, hogy megtalálja a leghívebbet, a leggyöngédebben
tükröződőt, festészetileg a legoldottabbat. Művei már kezdetben jelzik azt a ten
denciát, hogy színeit, árnyalatait, mínt független tartalmakat, szinte desztillálja a
témától, a tárgyilagosból szívesen átmegy valamíféle meghatározatlanba, belső tar
talom vízió-részleteibe. De, mert a húszas évekig vagy nincs tudomása, arról, hogy
mí minden történt ezen idő alatt a művészetben, vagy, mert alapvető lírai ter
mészetéből amúgysem oldódott volna ki semmiféle avantgardista merészség, s
még az expresszionizmusnak •nevezett stílustörekvés tudatosságának határán is in
nen maradt, az 1922. évi Ernst-múzeumban rendezett gyűjteményes kiállítása is
a fentiek folytatását mutatja. Dekadens kavargás. Lidércnyomásos bál. Mégis ki
lométerkő-művek jelzik, hová s meddig loccsantak ki ennek a szíkrázó, nyugtalan
festői birodalomnak a határai. 1909-ben festette meg bizarr rnűvét: "A hídon bo
londos, furcsa népség vonul keresztül". Nolde figuráinak extatikuma, megkésett
Goya-Daumier-vonalvillan fel a tündöklő színfoltokkal odavetett, megbicsakló
mozdulatokban. A hosszú cím semmi irodalmiasságot nem fűz hozzá, s ha Gulá
esy tétován meg is akart volna magyarázni vele valamit, a kép és cím közösen
tartalmazzák művészetének legvonzóbb jegyét: az atmoszférát. A kép vázlatos
sága forróra hevíti ezt a megkérdőjelezhető vidámságot, a céltalanságnak ezt a
hindisztikus felvonultatását, az ég és föld közt átkelő, lampionos pettyekben ug
rándozó menetet ...

Mindössze tíz évnyí időtávolság íve feszül 'ki az 1907-ben megfestett "Zarándo
kok hazatérése" és az 1916/17-ben alkotott "Arte vita natura" című műve közt,
Mintha egyik pillérrel az innenső, másik pillérrel a túlsó parton állna: körülbelül
ezekben a művekben öltött viszonylag szilárd testet minden kompőzícíenálís el
képzelése, mondanivalójának határozottabb betájolása. A "Zarándokok házatéré-
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sé-t'nek . turmalinzöld táján a kék nyírfatörzsek. nyírott bokrok és az elmaradha
tatlan ciprusok valamiféle Seurat-s, elvirágzott manírra utalnak, de állnak a ró
zsaszín falak és ívek, s a díszletek áteresztik a percevale-i pirosba öltözött zarán
dokokat. .. Paul Sérusier 1895-ben megfestett képe ("Eleusis mísztéríumaí") ~

Maurice Denis 1918-as alkotásának ("Körmenet Gruveresben", Piccadilly Galéria,
London) dátuma közé esett ez a kép. Mintha Scylla és Charybdís közt hajózott
volna el festőnk, hogy. a maga boldogabb tájairól vezesse haza vigadozó zarán
dokait ...

Úgy tűnik, hogy utóbbi alkotásával. az "Arte vita natura"-val, tette fel a ko
ronát jó értelemben vett széthu.ló művére. "Zarándokok hazatérése" ez a kép is.
A lepelbe burkolt alakok szépséges, tiszta mezőn, antik oszlopcsonkok közt, mint
Salonában vagy valahol Rómában, távolodnak el a szemlelőtől. A kompozícióba
jelek, narancssárga kacskaríngók, tüzes cinóber fények zuhannak bele, minden
ok né.kül, mint derült égből hulló meteoritok, tudtul adva, hogy Gulácsy művé

ben is felütötte ragyogó fejét valamiféle különös, kihívó stílus; beleépítkezés a
semmibe, atmoszférikus párásságba, csillogókijelöléseken keresztül, előre-hátrato

logotva a kép színterét, mint forgószínpadot, Bonyolulttá téve ezáltal azt, hogy
reális tájékozottsággal lehessen megtalálni rajta a témát, hogy ujjal lehessen
rámutatni az eseményre. Mi más ez, mint expresszionizmus, megtáncoitatva fe
lületén a szürrealízmus elfo.yó, lüktető jegyeit és kontúrjait. kigvullasztva a szel
lemiség szabadon villogó [elzőlámpáit; pirosakat és narancsfényűeket, kivéve ez
által a kép értelmességéből valamit, a szabad festészet, a színek javára ...

Milyen messze lehetne vinni ezt a kép.etet l Korunk megérte, hogy Georges
Matthieu-nek például már csak a fekete éjszaka maradt' vásznán, ezüst kallígra
fiákkal, Max Bill pedig visszarendezte a szabadon úszó narancssárga, cinóber, or
gonalila felhőket sakktábla-kompozíciólia (olajfestmény, 1955) s ezzel véget ve
tett minden irodalmi maskarának, Korunk elől megszökött a vízió, melyet Gu
lácsy még tiszteletének mínden odaadásával fürkészett, hogy valamivel többet
tudjon meg belőle, s lekerekítse benne fojtott izgalmainak fölösleges kiúgrásalt.
Hogy a víziókban kösse ki élményeínek, a lehetőnek és lehetetlenségnek csalóka
tárgyíasságát, tartsa féken azt a vergődést, mellyel nem tudott elszakadni a múlt
tól c s nem mert elébevágni a jövőnek, ahogyan fantomokat, személyeket és öt
leteket dédelgetett s nem nézett túl rajtuk a képletig... .

Hol is lettek volna az ó világában, dekadencíájában, háborús iszonyatában
logikus, rnerész képletek? Nála csak az indíték volt tiszta, a tisztelet, hogy egy
világgal vonuljon beljebb a való világnál. így vesztették el szépséges látomásai
- még a valóság is, - szárnyszegetten. ég és föld, élet és álom közt lebegve,
Iétjogosultságukat. S ebben a folytonos elvesztésben ért ki s tetőződött be művé

szete, megalapozva a magyar festészet újabbkori történetében az egyszeri, besorol
hatatlan stílus, a magány hagyományát.

SZABADI JUDIT

Nagy Sándor művészetéről

Nagy Sándor műtermes háza Gödöllőn áll egy elvadult kert buja vegetáció
[ától félig-meddig benőve, roskatagon, összedőlt' fatornáccal, melynek. székely
faragású népi' ornarnentíkáját éppúgy szétroncsolja, elmossa majd az idő, mint
ahogyan az angol stílusban épült vörös téglaépületet. a belső csigalépcsőt, az
egy-két ottfelejtett bútordarabot is kikezdte már az enyészet. Van valami pompás
és megrendítő ennek a félig-meddig elhagyott (a földszintet ugyanis lakják), pusz
tulásra ítélt háznak a mulandóságában, ahogyan a bódító illatú bokrok, hatalmas
fák, magas füvek és folyondárok lassanként bírfokukba veszik ezt a valaha nagy
szerű otthont és a hatalmas, csupa-fény műtermet, melynek poros ablaktábláín ma
már valósággal szétkenődik és befátyolosodík a napsugár. Nagy Sándor 1950-ben,
82 éves korában halt meg ebben a házban; a felesége pedig még jó néhány évvel
túlélte, az egykori gödöllői otthon ma mégis olyan, mintha emberöltők teltek vol
na el azóta. Valahogyan olyanformán, mínt ahogyan ez magával Nagy Sándor
ral, illetve az életmúvével történt: többé-kevésbé feledésbe merült, mintha még
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