
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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a művészettőrténelem emlékezetéből is kihullott volna. Mikor néhány évvel ez
előtt Bernáth Aurél "felfedezte" Nagy Sándor pesterzsébeti freskóit, felismerése a
meglepetés erejével hatott, hiszen mit sem lehetett tudni arról, ki is volt egyál
talán az az ember, aki ezeket a falképeket 1938-1940-bén megalkotta. Am, Ber
náth Aurél felfedezése és lelkes méltató sorai sem voltak elegendők ahhoz, hogy
a mester egész életpályája felszínre kerüljön és behatoljon a művészeti közvéle
mény tudatába,

Igaz, Nagy Sándor nem volt izgalmas, nem volt modern, és az igazság ked
véért azt is hozzá kell tennünk: nem volt eredeti festő. Csakhogy nemcsak festő

volt, és nem is elsősorban festő, hanem iparművész és grafikus, és olyan' meg
sxál.ott, erkölcsi és művészí meggyőződéstől áttútött ember, aki vezére lehetett 
barátjával, Kőrösfői-Kriesch Aladárral együtt - egy igen határozott programot
valló művészeti csoportosulásnak. A gödöllői művészkolóniát ugyanis ők ketten
alapították 190Z-ben, a múlt század második felében működő két angol mester,
Ruskin és Morris elveinek szel,emében. Olyan művészetet akartak teremteni,
amely az élet minden területére kihat és megszépítí azt; ezért nem korlátozták
rnunkásságukat a táblaképfestészet, vagy a monumentális művészetterületére, hanem
a bútortervezéstől kezdve a bőrrnűvességig, az alkalmazott grafikától a gobelin
szövésig az iparművészetnek is jó néhány ágát művelték. Megszervezték egy ma
nufakturális a.apon működő szőnyegszövő műhely munkáját, rnelyben a pamutok
festését is maguk végezték, ezzel is éreztetve a gyáripar termékeivel és egyúttal
általában a nagyüzemi terméléssel és a kapitalizálódással való szembenállásukat.
A népművészet formakincsét tudatosan alkalmazták műveiken; úgy akartak közös
ségi művészetet létrehozni, hogy az ősforráshoz, tehát a népművészethez fordultak
inspirációért. Az esztétikai értékeket elválaszthatatlanoknak tartották az erkölcsiek
től : morális indítékú és hatású művészetért szálltak síkra; nézeteiket erősen for
málták a tolsztojánus eszmék. S tették mindezt azzal a fanatikus hittel, hogy az
élet valamennyi területére kiterjesztett művészetí tevékenységük társadalomfor
máló erő, melynek nyomán egy primitívebb. manufakturális fokon álló, népi jel
legű társadalom születhet - az egyetemes szeréteten és a szép szeretetén alapuló
közösség társadalma. Mint ahogyan Kőrösfői-Kriesch Aladár írja: "... a modern
életbe viruló művészetet nem tudunk belevinni mindaddig, míg... öntudatosabb
alakban újra vissza nem állítjuk ama társadalmi állapotokat, melyek öntudatlanabb,
primitivebb megjelenésükben is szükséeszerűen élettől duzzadó - mert annak
minden megnyilvánulását átható - művészetet eredményeztek. Amíg meg nem
adjuk embertársainknak a testvéri szeretetet, a becsülést és a tiszteletet, minden
egyes tettében az erkölcsi felelősség érzetét, ve~e a munka megbecsülését és a
minden egyes boldogságát egyformán szívén viselő eleven kötelességérzetet."

Nagy Sándor teljesen azonosult .a pályatársa által megfogalmazott nézetek
kel, míközben egész élete és művészete összeforrott a gödöllői iskola létével. Ezért
nem is lehetne művészetének a közelébe férkőzni anélkül, hogy mít se tudjunk
annak a szellemi kovásznak a természetéről és jellegéről, amely összetartotta ezt
a kis közösséget. s amelyet Kőrösfői-Kriesch mellett éppen Nagy Sándor erjesztett
Ugyanakkor ezek a nézetek, melyek nagyon is ellentmondásosak voltak - (za
varó módon elegyedtek bennük a szecesszió egyes modern és demokratikus eszméi
utópisztikus és idealista tanokkal) ..:- nemcsak teoretikus útmutatást nyújtanak az
iskola programjáról. haaem Nagy Sándor emberi és művészí karakterébe is be
pillantást engednek. Hiszen rendkívül tiszteletet parancsoló, szuggesztív egyéni
ségnek, de ugyanakkor naiv, szinte gyermeki léleknek is kellett lennie ahhoz, hogy
az 1900-as évek első évtizedeiben mintegy szembeszegüljön a társadalmi fejlődés

sei, és ne csak létrehozza, hanem teljes kielégülést is találjon ebben a színte re
zervátumnak ható gödöllői "paradicsom"-ban, mely Elek Artúr szavai szerint a
"művészeti idealizmus szigetévé lett a naturalizmus tengerében". Egyéniségének
egyaránt meghatározó vonása volt a keresztény áhítat és a leleményes gyakorlatt
asság, a puritán gondolkodás és a képzelet útvesztőiben való önfeledt bolyongás,
az új művészetí eszmék és formák iránti fogékonyság és az olykor vaskalapos kon
zervativizmus. Festészetében és grafikájában a lényét, í.Ietve a művészeti szem
léletét alkotó elemek mintha kettészakadtak volna: egy-egy ritka kivételtől elte
kintve tábla- és falképei akadémikus alkotások, melyeken szenvtelenül, száraz,
szinte kedvetlen megfoga'rnazásban bontakoznak ki a bibliai tárgyú jelenetek vagy
a történeti festészet agyoncsépelt témái. Ezzel szemben graffkáin - akár ex lib
ris-ről, akár íllusztrácíóról, akár önálló igényű műről volt is szó -egyszerre csak
életszeretete, derűje, fantáziája került előtérbe, mégpedig olyan áradóan és meg-
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fékezhetetlenül, hogy nemcsak az akadémikus sablonoktól sikérült megszabadulnta,
hanem eljutott egy igen invenciózus, eredeti. grafikai stílus megteremtéséhez. így
az utókor, mely többé-kevésbé joggal volt közömbös konzervatív festészetével szem
ben és megtehette. hogy elfeledkezzék az "anakronisztikus" prófétáról is, egyút
tal egy olyan grafikai életművet is kirekesztett az eleven hagyományok láncola
tából, amelynek mikrorealizmusa, szürrealisztikus képtelenséget, az ornamentális
és tárgyi motívumokat egybeszövő és a képfelület egészét behálózó "horgolási"
technikája ma is eleven és eredeti szemléletmódot jelent grafíkánkban, (Elsősorban

Gross Arnold és Szenes Zsuzsa műveire gondolunk.) Tévedés lenne azonban azt
hinni, hogy Nagy Sándor festészetének és graf'ikájának ily eltérő jellege és minő

sége valamiféle szkizofréniának a következménye. Nincs semmi ellentmondás, nincs
semmi mísztikum ebben a megdöbbentőnek látszó .Jcettéhasadás't-ban ; csupán
arról van szó, hogy Nagy Sándor a grafika' mozgékony és intim közegében talál
ta meg azt a legtermészetesebb műtajt, amely művészi formátumának hiánytala
nul megfelelt.

Grafikai stílusa kialakításában a legerőteljesebb ösztönzést a szecessziótól kap
ta. Nemcsak a szecesszió érzelmi világa - olykor érzelgőssége, szentirnentalfzmu
sa és erotikával átszőtt melankóliája - iránt volt fogékony, hanem stílízáló, deko
ratív törekvése, féktelen díszítőkedve iránt is. Ugyanakkor a szecesszió egyik alap
vető törekvésében is támogatta; az emberi lét nagy kérdéseit, melyek főleg a sze
relern és a mulandóság gyönyörű és fájdalmas talányára irányultak, olyan peda
gógíaí célzatú, általános és jelképes formában igyekezett megfogalmazni, amihez, a
"modern stílus" szímbolizmusa egyszerre szolgáltatott példát és igazolást.

A Tovább című, négy részből álló grafikai ciklus az ember zarándokútjának
különböző állomásait jeleníti meg a keresztény felfogás szellemében. A batyuba kö
tött bűnök alatt roskadozó emberpár nehezen vergődik át a kísértések özön én,
hogy végül is ellenállva nekik, megszabaduljanak terhüktől. ás az utolsó szakasz
ban jelképesen ruhájuktól is, ezzel míntegy visszakerülve a paradicsomi állapot
bűntelen ártatlanságába. Az angol praeraffaelitákra emlékeztető klasszikus kom-

. ponálásí mód, a morális igényű és erősen irodalmi jellegű ábrázolás még a nagy
sándori festészettel mutat rokonságot, és csak a részletek aprólékos megfogalma
zása és az egész kompozíción végigvonuló ornamentális fríz sejtet valamit a mes
ter stílusának átalakulásából. Sokkal merészebb, nagyobb vonalú rajz a Vágyódás,
mely a szecesszíó egyik közkedvelt ikonográfiai típusát, Évát jeleníti meg. Még
pedig nem a bibliai Évát, az esendő, bűnös és Isten haragját maga ellen méltán
kihívó asszonyt, hanem azt a csábos nőt, akit éppen a bűne tesz vonzóvá, és aki,
miközben enged a kígyó kísértésének, kihívó szépségű, erotikus testével maga is
csábítóvá válik. A krétarajzon annyira uralkodó a szecesszió életérzésének hatása,
hogy a mesterben teljesen elnyomja a moralístát, A művészt azonban felszaba
dítja: Nagy Sándor valódi szecessziós leleménnyel és artisztikummal jeleníti meg
a témát, mélyen rafinált szimmetriában együtthullámzik az affektált pózban hát
rahajló test, a meggörbült fa törzse és a fára tekeredő kígyó. Ugyanebből az élet
érzésből táplálkozik egy üvegablakhoz készült, Adárnot és Évát ábrázoló kompozí
ció. A finomrajzú kartonvázlaton az egymást átölelő pár testére szép ívben, való
sággal díszítőelemként fonódik rá a hatalmas kígyó, miközben az almafa gyön
géd ágai kecses füzérként omlanak alá. A kép csupa harmónia, és olyan deko
ratív értékű, hogya testek is semlegesen. a díszítóelemekkel egyenrangúan simul
nak bele a síkokra redukált kompozícióba.

Nagy Sándor grafikáinak meghökkentő újszerűsége és bízarrsága azonban nem
a szecessziónak ezekben a stiláris közhelyeiben csillan meg, még ha olyan köny
nyedén és egyúttal meggyőzőerr fel is használta és át is élte őket. Divatos és kissé
modoros rajzstílusa a tízes évek elején váltott át egy olyan kífejezésmódba, ame
lyikben a szecesszíó affektált és eltúlzott formál, ékes vonalritmusa és kiagyalt
rafinériája a naturalisztikus ábrázolás aggályos pontosságával párosult. Ez az áb
rázolásmód, amely amikroszkopikus nagyságú részleteket is szinte fényűző apró
lékossággal kivitelezte. a naturalista megjelenítés száraz tárgyilagosságát hirtelen
átbillentette valami egészen más, vele ellentétes hangulatú és jelentésű szférába,
a groteszk, az abszurditás olykor ironikus, olykor víziószerű világába.

A Pelleas és Melisande szerelmi jelenetét megörökítő tusrajz 1912-ből szár
mazik, és már ennek az új látásmódnak a megnyilvánulásáról tanúskodik. A pa
pírlap minden egyes négyzetmilliméterét beszövi a formák buja dzsungele. mely
ben mint két szólam fonódik össze a "fekete" és "fenér" rajz, azaz a háttér és az
előtér sötét tussal húzott fái, bokrai, füvei, és a középtérben elhelyezett "fő té-
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ma" világosan kiugró "gerince". A kompozíció rendkívül racionális, az ábrázolás
pontos és részletgazdag. az egész jelenetet mégis valami álomszerű szuggesztíví
tás és sejtelmesség hatja át. Nagy -Sándor ebben a cizellált, realisztikus rajzában
sem mondott le a szecesszió szenvelgő és artisztikus megoldásairól: az ablakon ki
hajló nő haja zuhatagként omlik le, hogy behálózva a kertben álló férfi testét,
összevegyüljön a felágaskodó növények hosszú szárával. Csupa kecses vonalhul
lámzás ez a kép; a nagyvonalú komponálás és a kicsinyes megmunkálás varázs
latos ötvözete.

Nagy Sándor omladozó műtermében van azután egy egész sereg tollrajz, mely
ebben a felfogásmódban készült. Valószínűleg illusztrációnak szánhatta őket, any
nyira szabályos formátumúak és' azonos méretűek. A rajzokon azonban - egyet
kivéve - nincsen cím, és így támpont sincs, hogy konkrétan mit illusztrált velük.
Ugyanakkor olyan változatos ez az öt lapból álló sorozat, annyira nem követnek
semmítéle mechanikus sémát il kompozíciók, hogy voltaképpen a téma közöm
bös is; nem az illusztratív jelleg dominál, hanem a képzőművészeti· megjelenítés.
S miközben erős rokonság fűzi őket a Petieas és Melisande mikrorealizmusához,
egy olyan új elem is felbukkan bennük, amely még inkább az abszurditáshoz
közelíti a rajzokat, s ez a fantasztikum. A groteszk nemcsak a képtelenségig túl
hajtott naturalizmus eredménye immár, hanem a bosch-i lényeké is, amelyek a
csilláron himbálódznak vagy benépesítik a lépcsőfeljárót, vagy pompás lakomán
vesznek részt. Kis ördögfiókák ezek vagy oroszláno, vagy madárfejű lények, va
lamint békák és kígyók, mylyek teljes természetességgel vegyülnek el a polgári,
illetve nemesi ruhás emberek és a meztelen nők tömegében. A bosch-i jelző nem
véletlen, ugyanis Bosch volt az .a festő, akinél mindenfajta képtelenség a legna
gyobb gyönyörűséggel és magától értetődöttséggel megtörténhetett. jóllehet furcsa
szörnyeínek meghatározott ikonográfiai jelentése és ezáltal tartalmi létjogosultsága
volt a festményben. Pontos jelentésüket azonban csak ő és néhány kortársa ismer
te, s képeit, akárcsak Nagy Sándoréit, anélkül is élvezni lehet, hogy megfejtenénk
valamennyi szeraplője rendeltetését.

Természetesen ez a bosch-i utalás, illetve párhuzam nem jelent semmiféle
klasszífíkálást, csupán támpontot arra nézve, mi is volt a Nagy Sándor-féle fan
tasztikum természete. Hiszen a természete éppen a természetessege volt, a hihető

sége, a realitása, de egy olyan világban, ahol minden megtörténhet. S míg hiány
zott belőle a szecessziós fantasztikum kiagyaltsága, perverzitása és teatralítása,
olyan új területet hódított meg a képzőművészet számára, amely lényegében már
a szürrealizmus történetéhez tartozik. Nagy Sándor ugyanis egyetlen síkba helye
zj az egyidőben történő, de egymástól távoleső cselekmények színterét, míközben
egymásba mossa a fantasztikum és a köznapi realitás határait: a hátborzongató
szörnyeket és az anekdotába illő figurákat, a repülő tígrist és az elomló aktokat.
Bár a rajzok általában tele vannak elbeszélő elemmel, csupa leíró mozzanattal
tehát, a kompozíciók a formák arabeszkjeinek egymásba fonódó, káprázatos soro
zatai. A szörnyek csápjai és kötéllé sodrodó végtagjai, a nők hullámzó hajzuha
taga, illetve lángcsóvaként fodrozódó, kígyózó vonal-örvénylése és a virágágyak
gyöngysorra emlékeztető vonulata homogén elemként szöví keresztül-kasul a pa
pírlap teljes felületét. s ezáltal az eltérő szférák azonos képzőművészeti mínőség

gé transzponálódnak.
Nagy Sándor grafikai nyelve még művészetének legérettebb korszakában sem

volt egyszólamú; lágyakvarellek, szimbolrkus és allegoríkus rajzok, lazább' és csak 
egy-egy motívurnra koncentráló kompozíciók e vízlószerű tollrajzok mellett és után
is jellemezték munkásságát. Ezért önkényesség lenne kijelenteni, hogy a szecesszió
tól többé-kevésbé elszakadó, invenciózus grafikai nyelvének kialakítása valami vég
legességet vagy beteljesülést jelentett volna művészetében, s ezért még azt sem
igen lehet feltételezni, hogy tudatosodott volna benne: megtalálta egyéni stílusát.
Hiszen ha ezt felismeri, életműve nem hullott volna szét epizódszerű szakaszok
ra, s a későbbiekben nem engedett volna a rutinos megoldások kísértésének. Mégis
- még ha nem is kamatoztatta azt, amit felfedezett - ezekben a grafikákban
nemcsak tehetsége legvégső határáig jutott el, hanem képességeinek igazi természe
téhez is. Bennük gazdag munkásságának legkoncentráltabb, legfeszesebb. legto
tálisabb teljesítményét nyújtotta; azt is mondhatjuk, ezek a groteszk szupernatu
ralista rajzok a legmaradandóbbak egész életművéből. Nagy kár lenne, ha a gö
döllői házzal együtt belesüppednének a feledés közönyébe, mert velük a magyar
grafika egyik .legizgalmasabb kezdeményezése hullana ki esztétikai értékeink so-
~b~. '
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