
S · 'zecesszro, spirituális művészet

I. rész
írta REMSEY GYÖRGY

Ha valamikor - talán nemsokára - megszületík az a Carlyle szabású eszté
tikus, aki a XIX. századvég és a' XX. század első évtizedei művészeti megújhodás-"
vágyának benső, lelki és szellemi összetevőire egységesítő és mindenben az emberi
lét leglényegát érintő módon rá tud majd világítani: akkor egész szélességében és
mélységében föl fog tárulni ennek a csodálatos, határ nélkül termő és teremtő kor
szaknak egész, szinte azt mondhatnánk új embert szülő nagyszerűsége,

A 900-as évek elején Cézanne a "színes lélektan" általa felfedezett elvei alap
ján még képalkotó volt (a másik két korszakos úttörő, Van Gogh és Gauguin már
nem élt); de az óriási hatás, amely a koturnuszon járó akadémizmust, mely az
ember művészi látását egy minden ízében kiélt s halott szellemiség mellett akarta
megmerevíteni és mozdulatlanságra ítélni, egyszerűen elsöpörte a fölserdülő ·fes
tőnemzedék vizuális világából. Ez a hatás elementáris volt és behatolt Európa min
den, bárhol létező padlásszobájába, amely műteremnek volt nevezhető - és va
lami általános és megmagyarázhatatlan nyugtalanságot okozott.

Persze az idősebb és a konzervatív formák dogmatizmusában élő s abból elő

nyöket élvező művészek hermetikusan elzárták fényes műtermeik ajtóit a "nyu
gati ragály" elől, de azok - az a nemzedék - akik a XIX. század utolsó évti
zedeiben születtek, s a 900-as évek kezdetén felserdült festő-ifjúnak számítottak,
részben az alig eltávozott francia óriások életművéből határtalan sarkalló erőket
merítettek; másrészt a halott formák és kifejezések nyűgétől való megszabadulás
vágyától vezettetve, felfokozott érzésekkel kutattak új utak s új képlátás felé, és
sürgető érdeklődéssel várták, nézték és látták az Európa minden centrumából
özönlő látomásokat.

És ezek jöttek szakadatlanul minden irányból : a halott múltba merengés he
lyett a minden értelemben vett féktelen felszabadulási vágy művészeti és társa
dalmi vonalon is, nagy intenzitású, pezsdítő és gyönyörködtető sejtések, gondola
tok, könyvek, események egymásutánjai : tolsztojanizmus - Ruskín és Morris 
a praeraffaeliták - a szocializmus átható aktivitása - Walter Crane és Axeli
Gallen Kalléla megjelenése Budapesten, - a bécsi szecesszió - Klimmt- Mest
rovits a Nemzeti Szalon francia kiállításai - Puvis Chavannes - a "VER SAC
RUM" - a Hollósy iskola - Nagybánya - Rippl-Rónai; kik akkor éltünk örö
kös, boldog izgalomban éltünk, azt sem tudtuk, merre fordítsuk a fejünket, mínd
ezek a látomások egy hatalmas benső' riadó hangján kiáltásszerűen hatottak, s ez
az új széoségek világából felénk sugárzott gerjedés magával ragadott mírrden si
heder művészfiókát: ennek a vérereket is mozgásba hozó, zsibongó gerjedésnek
semmi módon nem lehetett ellenállani.

Csodálatos, visszahozhatatlanul értékes idők voltak ezek az évek, mert a ma
gyar glóbuszon első ízben viharzott végig egy ilyen tavaszi vihar, s olyan nevek ka
varogtak e kavargások szárnyain, amelyek az új modern magyar festészet legvalósabb
aranyalapját jelentik most napjainkban és tovább az idők végtelenségéig. Ferenczy,
Rippl-Rónai, Mednyánszky, Csontváry, Gulácsy, Nagy Balogh - micsoda páratlan
antológiát lehetne ezeknek a magyar csillagoknak az alkotásaiból a magyar fiatal
festők vizuális látásába sugároznil·

Ahol Budapest valamelyik külvárosi vagy belváresi utcácskáiában egy műte
remfélében, vagy akármelyik- művésznövendék-tanya falain paletta lógott, és az
asztalon szanaszét hányt plajbászok, kréták, pasztcllek, egy staffelei és a sarkok
ban vakkeretek és vászongöngyölegek voltak láthatók, izzófalú vitakompánia ala
kult, egy láthatatlan távolokból sugárzó tűzgolyóból szikraeső hullott a hajlék tűz

helyére - és a pesti alkonyok homályában surranó árnyak vonultak bűcsúlárás

ként ez eszmei fókuszok felé, és az ott összegyűltek kérdései és feleletei örvény
lettek ~gy új művészet óriás perspektívái felé; szövődő álmok, sejtések, várakozá
sok, képzeletek és reménységek.

A végtelenségekkel játszó emberi képzelőerő sodrása sodorta a fiatal lelkeket;
míndenkí, akinek csak egy szikra jutott is az istenek ajándékaíból, alkotni akart, képe
ket látott, új színeket, új vonalakat, új tónusokat, új horizontokat - de új jelenté
seket is: talán egy egészen új 'világot, telve igazsággal, emberséggel, jósággal, szép
séggel. élettel, élettel, élettel.
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Vajon hogyan lehetett volna bárkinek is ennek a zsongító, boldogító, egyete
mes gerjedésnek ellenállani ? így jutottam én is 19ü4-ben egy ilyen ellenállhatat
lan örvénynek az erővonalába.

Az 19ü4-es év emlékezetes a magyar drámai világ megújhodásának történeté
ben. ATHALIA megalakulásának éve ez. Gizella rievű nővérem, aki már nyolc
éve a színészek akadémiájának végzett növendékeként mint kész' és igen tehet
séges drámai színésznő hányódott a vidéki társulatok útvesztőiben, egy szép na-

-pon a tehetségek után kutató Thália Ibsen színésznőjeként jelent meg családi
körűnkben. Ibsen, Heyermanns, D'Annunzio és Strindberg szerepekben játszott, s
ezzel az én sodrásom is egy végzetdráma ouverture-jévé szerveződött,

Mint a Markó utcai (nemrégen még Királyi Katolikus) gimnázium hetedikes
növendéke, ötödikes koromtól kezdve könyveim és irkáim margójára ismételt kalli
grafíával írogattam. hogy München, - München, - München! ! s a színésznő ne
nével (öt évvel fiatalabb korban) drámai kísérleteket ötvözgettem. és az Onkép
zőkörben forradalmi verseket írkáltam, - ez a tháiiai panoráma valami "meny
nyeknek megnyílását" vizionálta számomra. Mert mit akartak a Tháliáék? Azt,
amit ennek a régiből és avatagból egy új világba szecesszionáló kor minden előre

haladó művésze akart; hogy a világosság betörjön az élet legsötétebb zugaiba, hogy
egy új szellem az ember öntudatának legfelsőbb régióiból leereszkedve áthassa
és szublímálja a tetszhalotta merevedó régi, merev és haladásképtelen emberi ak
ciókat. Hogy a dráma, az egész emberi dráma, ne a kevesek szórakoztató tüzijáté
ka legyen, hanem szálljon le a milliók életének mélységeibe, tárja fel a nemzeti
lét már bevarasodni nem tudó gennyes sebeit, és a minden irányú katarzis tisz
tító tüzében alakítsa ki az Isten képére teremtett ember tiszta boldogságát.

Éppen Heyermanns Reményének próbái folytak, míkor én, ki a színésznővér

révén szabad bejárást kaptam a- színházba és ott lebzseltem a kulisszák árnyé
kában, megpillantottam nővéremet, aki egy csoport férfi társaságában beszélget
ve állott az egyik elektromos lámpa világosságában.

Ahogy ott, a félárnyékos, misztikus világitásban álló férfiakat egy festőembrió

szemével szemügyre vettem, az egyik már ismerosnek tetszett: átható erejű szem
pár villogott elő a nagy festőkalap alól, s egy sápadt, bibliás kornolyságú zsidó
arc, vonásain a hatezer éves kultúra hallgatag öntudatával.

A másik .-: sztnte hórihorgas férfi - háttal a fénynek állt, árnyékba borul
va, darabos, inkább rútnak, mint szépnek mondható vonásokkal, de a szemei egész
genezíst sugárzottak (ezt a genezíst azóta Nakon-Xypán néven ismeri a műtör

ténelem), s egész alakja valami olyan előkelőséget és fensőséges nyugalmat árult
el, míntha a fekete redingetban és hosszú pantallóban egy aranysarkantyús lo
vag volna elrejtőzködve.

A harmadik férfi - az előbbihez hasonlóan magas, hosszúkás, aranyként csil
logó szakáll övezte sápadt fehér arc - határozottan az orleáns-i herceg képét
juttatta az ember eszébe. Ez is előkelő jelenség, valóságos férflszépség.

Nővérem észrevett s rámvillantotta szemét:
- Gyere csak ide! - s a férficsoporthoz fordult: - Engedjék meg, hogy

öcsémet bemutassam.
Én elfogódottan közeledtem. Ök kezüket nyújtották:
__ Gulácsy
- Erdei
- Fülep.
- Vegyék gondjaikba ezt az én árvámát - szólt mosolvogva nővérem-, kép-

zeljék, három múzsával esett halálos szerelembe, egyiket sem képes faképnél hagy
ni. Muzsíkusnakfndult, most vad szocialista képeket fest és egy fióknyi verse van,
amit nem mutat meg senkinek.

- Hát, ha muzsikus - szólt fölényesen Fülep -, jöjjön fel hozzám, van
egy Lendvay nevű barátom, majd az megmondja, hogy érdemes-e muzsikával
foglalkoznia.

- Legjobb volna, ha eljönne a szerdai vagy a pénteki estéinkre a Szűz ut
cába. Három szám, a lépcső az udvar hátulján van. Második emelet, de vigyáz
zon, hogy a nyakát ki ne törje a lépcsőn. Máskor is jöhet, mindíg szívesen látjuk.

így váltunk el, s így lettem a Szűz utcai műterem, és párhuzamosan aThália
előadásainak látogatója. Itt szövődött elválhatatlan baráti viszonyom Erdei Vík
torral, ki pár évvel találkozásunk után Karinthy Frigyes nővérét, Adát vette fele
ségül; de ugyanakkor s ott kötöttem testvéri barátságot Gulácsy Lajossal. Mu
szély Agostonnal és a Szűz utcai csodálatos Olümposz később megjelent harma
dik törzstagjával. Nagy Balogh Jánossal.
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És eljött a szerda; ellenállhatatlan erő kényszerített, hogy Hérodotószt és Ta
citust sarokba vágva elinduljak a legsötétebb Józsefváros általam soha nem látott
tájainak s e tájakban az azóta legendás hírűvé vált Szűz utcai művész-odunak

fölfedezésére, amelyik csodákat rejtegető mísztikus szépségével szebb volt nekünk
akkor Murger minden bohémtanyájánál, mert benne álmodtuk életünk legszebb
látomásait. .

Valahol a Tavaszmező utcánál akadtam rá a szűk s öreg házakkal szürkés
kedő utcára. A második öreg ház kapuján belépve macskaköves udvarba jutottam,
s átvágtam keresztbe a hátsó jobb sarok irányába, de még a hosszú udvar köze
pére sem értem, amikor a szürkülő és már-már sötét télvégi alkony mennyei ma
gasságaiból hatalmas staccatókkal megszaggatott áradó zene hangjai zuhogtak
rám. Megrendülve a felülről jövő kinyilatkoztatás fenségétől, lenyűgözve álltam
meg, lábaim földbe gyökereztek, s nem tudtam egy lépést sem tenni tovább.

A hangok először tömör falanxokban jőve valósággal elállították a lélegzete
met, aztán ugyanazon erővel, de már decrescendóban terültek szét, mint a ten
ger vihar előtti hullámtorlódásainak fehér tájtékba simuló elomlása, majd ismét
hatalmas, égre csavarodó víztölcsér eget ostromló szilaj ostorcsapásai csattantak
fortissimókba; aztán ismét staccatók, elszelídülő, s burjánzóari elmélyülő sötétségel
a generálbasszusnak - aztán a codaszerű befejezésben ismét a végtelen felé törő

hangoszlopok. amint szétterülnek, majd összefonódnak, s aztán ismét szétterülnek,
mint valami óriás fehér szárnyak, s aztán egyetlen nehéz, elmélyülő akkorddal le
zárják a csodálatos zene áradását.

Sokáig álltam még ott magamba merülten, valóságosan úgy éreztem, hogy
szárnyaírn nőttek ... aztán nekiindultam a Iacsargós lépcső felé, s míg felkanya
rodtam a szuroksötétségű rozzant lépcsőn a második emeletig, ilyenféléket motyog
tam magamban: Hát igen, ez a művészet ... igen ... lehetséges, hogy az ember te
remtő szándékai Isten teremtő szándékaival egyesüljenek.

Oszintén megvallva kissé elfogódottan álltam meg a' második emelet szűk
sikátorán a magasméretű szárnyas ajtó előtt. Mit fogok látni ott benn, ha az aj
tószárnyak szétnyílnak, és hogy fognak fogadni ezek a komoly. érett művészek,

akik közül Erdei megjárta már Münchent, s Gulácsy aThália díszletmestere volt,
aki Ibsen, D'Annunzió, Heyermanns és Strindberg drámáihoz egészen új drámai
színteret alkotott.

Kopogásomra a ház gazdája, Erdei nyitott ajtót; komoly vonásai nem húzód
tak mosolyra, de szeme vidámságot és örömöt sugárzott felém:

- Már vártunk. Gyere csak. Itt van Nagy Balogh is, bár ő ritkább vendég
nálunk.

Kezet fogtunk, s egy kis előtéren át bevezetett egy műterembe, melynél köl
tói bb és munkára serkentőbb hatású mútermet azóta sem láttam - egész éle
temben.

Ennek a műteremnek a varázslatosságát egyszeruen nem tudom leírni. Pad
-lásba épített hatalmas hodály volt voltaképpen, de a rézsútosan lefelé futó, hajó
padlóval borított tetőzet az egész padlásszerkezet szépségét megőrizte; az ember
magasságú faburkolatos falak, a ráereszkedő tető találkozásaival itt-ott megbú
jó sarkokat alkottak, amely sarkole megannví, puha szőnyegekkel borított heve
rőkké voltak alakítva, számtalan szőttes párnákkal borítva. Középen e csaknem
lovag terem hangulatú hodály egy hatalmas faburkolatos oszlop által, mely a tető

gerendázatot tartotta, négy kisebb intim térre tagozódott. Az egyik oldalon a pad
lótól a tetőhajlásig végig szárnyas üvegablaksor vonult. Az egész egy még Párizs
ban, a padlásszobák városában sem látott eszményi piktortanya varázslatos atmosz..
féráját árasztotta, amely izzott a benne csatázó tiszta gondolatok és érzések egy
másba szövődő áramaitól. míközben a reneszánsz és biedermeier székeken meg a
tetősarkokban ülő, fekvő vagy könyöklő, égő szemű festősüvölvények a legszen
tebb párbeszédekbe elegyedtek a műterem mindennapos szellemvendégeivel: Cé
zanne-nal, Daumier-val, Rosettivel, Van Gogh-gal, Toulouse-Lautrec-kel. Ha lete
kintett valamelyikünk az oldalsor ablakain a ház másik oldalán a földszinten el
terjeszkedő korcsma udvarára, ott már virágba borultak a barack- és cseresznye
ták, és csak egy Krúdy által jellemezhető párbeszédek és szüremlő .énekhangok
kúsztak fel az öreg repkénnyel befutott falakon felénk - egy andalítóan síkon
gató és asztmás zongoraverkli édes hangjaival ölelkezve.

Mikor beléptünk, egyetlen körégős petróleumlámpa fényében, a pamlagokon
összehúzódva ott kuporogtak fénylő orcákkal ezek az emberek. Gulácsy még a har
mónium forgőszékén ült, lehajtott fejjel, mínt aki magába néz; az égbe csavarodó
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zenehullámok még ott tornyosodtak a műterem alkonyának sejtelmes atmoszférá
jában ...

- íme - az ember ... - szólt Erdei reám mutatva.
Mindnyájan fénylő szemekkel néztek rám.
- Az ember... - szólalt meg valami halk, fátyolozott hangon Gulácsy _

tudjátok mi az ember? A végtelenség: ez az ember. Isten képmása, maga a min
denhatóság ... a fény, a megfagyott sötét végtelenségben ... és ez a minden em
beregyénben lakozó isteni valóság az, amelyre az ember nem akar ráébredni. Va
lósággal félünk ettől a végtelen élettől, a saját énünktől, az emberi lehetőségek

hajnalpírkadásán, most - most ... mert ez az a kor, megrémülünk saját énünktől,

és csak kevesen mernek szembenézni a valóság és a határtalan erők fényével,
amely most van terjedőben a világ felett ...

- Csak egy valóság van, a Kubikus. A kubikus... .- dörrnögte közbe egy
érdes, darabos hang, s mikor odanéztem, abba a sarokba, ahonnan a hang jött,
éppen olyan darabos, érdes arc sejlett elő a félhomályból, telve ragyával, és hatal
mas 'Orral a márványba kívánkozó arc közepéri. Nagy Balogh volt, a szobafestés
ből élő festő, aki Frans Hals-i erejű önarcképeket festett magáról.

Valahogy én is elhelyezkedtem egy kereszteslábú reneszánsz széken, de szól
ni egy kukkot sem mertem, mert én még csak egy hetedikes diák voltam. Gulácsy
ugyan csak három évvel volt öregebb, mint jómagam, de bennem kialakulatlan
volt minden, ami a művészí alkotás kérdéseit illeti, és mohón szívtam be min
den szót, amit ezek a halálosan komolyan élő festők a szájukon kiejtettek.

-, Gulácsy vette fel ismét a szót:
- Mindenféleképpen két valóság van ezen a sárgolyón, Az egyik a formák

és felületek valósága, a másik a formák rnögött élő örök valóságok világa. A rnű

vész számára végzetesen fontos, hogy alkotásai ezt a benső valóságot is tökéletesen
visszasugározzák. A művészet csak szuperlatívuszokban beszélhet, és örök kérdé
sekre kell válaszolnia. Az igazi alkotásnak, a chef d'oeuvre-nek a teremtés örök
egységét és tökéletességet kell az embertárs felé szétsugárzaní s a Grande Art-nak
soha nem lehet célja a formák és felületek játékos változásait megörökíteni; en
nél magasabb célja és rendeltetése van ... olyan műveket alkotni, amelyekben a
felszín szépségeín átüt a végtelen isteni élet, a lélek és a szellem örök sugárzása.

- A spiritus, a szellem ... a szellem ... de hol találom ezt? Hallgassátok csak,
egy művész beszél: "Szeretném a lelkemet a: vászonra vinni; mást nem is aka
rok, és nem nyugszom addig, míg izzó vágyam szét nem terül a vászon mezőin"

(Feuerbach) - lássátok itt van a művészí alkotás tengelye, északi és déli sar
ka. Én 'élni akarok, élni, a bennem élő végtelen élet életét, azt a fényt, amit Is
ten oltott belém, ezt, az én szívemet, ezt akarom adni az embereknek, az én
álmaírnat, az én valóságomat. az én Nakonxypánomat - ezt az én egyetlen való
ságornat, amit senki sem adhat az egész teremtésben, csak én.

A festő, mint egy meggyújtott máglya, fellobogott, két széles, gesztikuláló
karjával valóban úgy hatott, mint egy szellem, orcái égtek, s a rút arc arkangya
livá vált. Szavai éppúgy ég felé csavarodtak és szárnyakká terültek. mint a fa
csargós lépcsőn lopakodva hallgatott szárnyaló, staccatókkal megszaggatott zene
han~~. .

Megilletődve hallgattuk - aztán ismét leült forgószékére, s lemondó hangon
így szólt tovább:

_ Él! ... menietek ki most a Műcsarnokba, s nézzétek meg, hogy mi van ott:
tárgyak lélek nélküli tárgyak, élettelen és megölt színek rongyaiba öltözött vi
lág. Ta~asz? - nem, a mai művészet megölte a szívet, a vér lüktetése nem raj
zolódik ki a vásznakra, Hideg és makacs figurák, akik nem akarnak, vagy nem
tudnak élni. Csak egyetlen egy isteni élet, egy istenember van az egész tavaszi
tárlaton, ez ott ül a hegytetőn, világi rongyaiba burkolózva, és belémered égő
szemével az örök végtelenségbe. Fönséges, mínt maga az Isten. Egy Mednyánszky,
Menjetek el és nézzétek meg. A művészet ül ott - a végzetes magasságok fölött.

Alig mertem megszólalní, mert az elmondottak egészen megrendítettek, de
aztán mégis rászántam magam, hogy megkérdezzem :

- Mi volt az a csodálatosan szárnyaló zene, amit az udvar közepetől a fa
csargós lépcsőkön fölbotorkálásom közben végíghallgattam?

Az? Bach d-moll toccátája - szólt Erdei.
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- Csodálatos volt - rebegtem; de aztán megint nagy csöndesség ülte meg az
egész társaságot, Mindenki érezte, hogy egy confessiónak volt akaratlan részt
vevője.

De hát mi történt közöttünk?
Lelkek tárulkeztak és záródtak, gondolati erők mérkőztek, fonódtak, kiegészül

tek, szétágaztak és konvergáltak a ránk törő valóságok kereszttüzében.
Hová, merre, mikor, hogyan?
Ott ültünk, szinte eksztatikus állapotban, egy télvégi alkonyat sejtelmés ho

mályaival telített padlásszoba magányos lángja körül, a faburkolatos falak áttet
szővé váltak, mint az üveg, az öreg józsefvárosi festőtanya tetőgerendái szétnyíl
tak, és mi ott ültünk a végtelen égbolt alatt, szépségek felé remegő vágyaink ösz
szefonódtak a csillagok sugárzásával, és éreztük, hogy nem is a földön vagyunk,
hanem valahol a sugárzó végtelenben. Mennyboltra vetítődő árnyékunk óriási dí-

. menziójúakká növelte szánalmas figuráinkat, s maga a műhely mint egy tündéri
"fata morgana' emelkedett bele a kozmikus éterbe - és szállt, szállt egyik met
ropolisból a másikba, és ott e metropolisok mindenikében, egy hasonlóan áttet
sző falú festőműhelyben éppen úgy ott ült a három vagy négy vagy öt, varázs
latokba meredő szemű, emberalakú árny, akik eszelős szédületben ugyanazon őrült

látomásra szegezték mániákus izzásba révült szemgolyóíkat: - Az emberi nem
tiszta és vég nélküli boldogságára.

S kik voltak ezek az emberek, itt - és ott?
Ahogy, egy ilyen révület után ezeken az embereken végignéztem: az Ószövet

ség puritán életű biblikus zsidója, a keresztény lovagkor tiszta szerelmeinek ál
mai fölé boruló festő-poéta és a társadalom nehézkes nyomása alatt verejtékező

talicskatoló ember víziójának rajongója, felejthetetlen látvány volt, amely le
nyűgözte lelkemet és szent elhatározásokra indított.

íme, valóban, emberek, igazak, makacsok és erőszakosak, mert erőszakot tet
tek a durva matériák zsarnokságán, hogy győzelemre vigyék a szellemet a XX.
század létért való tülekedéseinek világában.

Tudtam, hogy igazuk van, - hogy valami végzetes szublimálódás megy vég
be az egész XX. század szellemi életében. A szellem behatol a restté vált halott
matéria molekulái közé, felbontja az elhaló sejtek közösségét és mindenütt a vi
lágosabb, fénnyel telt élet zónái felé sodorja ellenállhatatlan erővel a valóságos
élet, a valóságos művészet felé. .

Tizenkilenc éves életem meghódolt az életszentség előtt, s elhatároztam, hogy
én is erre az útra lépek. .

De vajon nem voltunk-e ábrándok kergetői? Bármerre néztünk, míndenün
nen a legheterogénebb festői irányok, kezdeményezések ugrottak elénk: Lehet-e
tisztán benső ihletettségű művészetet csinálni, amelyben a lélek benső fényeáthat
ja az anyagot, kiül a formák éleire, szétterül az alkotás egész szerkezetének nem
ző vonalaira és ami a legfensőbb cél: szuggesztív erővel magával ragadja az em
berek millióit, s a szemeket a benső élet végtelenségeinek szemléletére kénysze-
riti? .

S eszembe jutott amaz Egy, a Megváltó Istenember mondása: "Az erőszakoso

ké a mennyeknek országa!"
Talán mégis valóság az, amit mi a Szűz utcai padlásszobában rejtelmes és

sejtelmes szívvel álmodtunk?
Hosszú öt év telt el. Megpróbáltunk a művészet nyelvén szuperlatívuszokban

beszélni. Hol sikerült, hol nem, utaink néha szétágaztak, aztán megint konvergál
tak, de egy dologban halálos makacssággal kitartottunk és egységesek voltunk.
Mivel a míndenfelől felénk özönlő művészetí irányok újult erőinek láttán meggyő

ződtünk arról, hogy a művészet olyan kozmikus erő, amely a gondolatot fejleszti
és képessé teszi, a mindenség fogalmának a kutatására és megértésére (Rwin),
feladatunknak éreztük, hogy elfogadván minden megújhodó stíluseredményt, amely
az emberi lét expresszióját tökéletes formában közli az embertestvérrel, • - mi
olyan művészetet teremtsünk, amely nem áll meg a forma forradalmánál, .hanem
a látványt látomássá, a jelenséget jelenéssé emeli.

Láttuk és tudtuk, hogy a XX. század embere, dacára a tudomány példátlan
eredményeinek, sem önmagát nem ismeri, sem az őt környező világóceán benső

törvényeit és fejlődési periódusait nem tudatositotta még önmagában. Az volt a
meggyőződésünk, hogy a művészet, ahol az ember legkönnyebben és leggyönyör
teljesebben találkozhat önmagával és teremtőjével' is, ilyen, valóságában a legha-
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talmasabb tanítója lehet az egész emberi nem megújhodásának, s egy magasabb
rendű emberi lét kiteljesedésének.

Ezek az érzések és gondo.atok csapodtak ki a Szűz utcai faburkolatos festő

odú atomreaktorí atmoszférájából. Megpróbálom szaggatott jegyzésekben érzékel
tetni az eseményeket, amelyek cselekvő indukcióink láncreakciójaként az idők

sodrásában egymás után következtek.
Rövid egymásutánban, ahogyagyöngyszemek sorakoznak a gyöngyfüzéren, je

lentkeztek a Szűz utca nevei a kiállítási naplókban. Egymás után két rendkívüli
Itiállítás is jelezte, hogy e kis embercsoportban nagy emberi érték s életerő van,
amely helyet kér a magyar művészet megújhodása történetében.

Gulácsy első kollektív megjelenése után megnyerte a főváros 4.000 aranyko
ronás jubileumi díját, és műveí megjelentek a londoni nemzetközi kiállításon.
Ez eseményt követően Erdei Viktor megrendezte kollektív kiállítását a Váci utcai
PHILANTIA virágszalon nagytermében, s katalógusában Fülep Lajos szép jel
lemzésben emelte ki a művész "léleklátó emberábrázoló erejét". Alig egy fél évvel
később megjelent Erdei gazdag grafikai mappája, amely az Erosz immaterialis ci
met viselte és kíváló sajtó-elismerést hozott alkotójának.

Ezekben a hónapokban egy mélyen tragikus bányaszerencsétlenség rázta meg
egész Európa lelkiismeretét. E szerencsétlenség a belga bányavidék Courrieres vá
roskájában történt, s a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy a kapitalista veze
tőség kapzsi és önző hanyagsága, mely a bányagerendázat elhanyagolásat ered
ményezte, többszáz vájár életét fullasztotta az aknák halálos sötétjébe. A hosszú,
kétségbeejtő mentési munkálatok, melyek alatt egész Európa lélegzetfojtva várta
a halálba zuhant embertársak felszínre kerülését - végül a mentők tehetetlensé
ge és a, bekövetkezett totális tragédia elsöprő haragot váltott ki Európa jobb- és
baloldali sajtójából egyaránt.

Ez a viharzás az én lelkemet is megragadta: a mély megindultság, a részvét
áradása, az emberi testvérietlenség közönye feletti felháborodás egész valómban
megrendített. Ebben az idegizgalmi állapotban látomás jelent meg képzeletemben.
Öríás szénhalom alól két ökölbe .szorított, feketére szenesedett emberi kar mered
vádlón az ég Ielé.i a komoran sötétlő, égbe tornyosuló gyári épületek halálos hát
terére.

E látomásbéli kép született, s ezt a művet beküldtem a Nemzeti Szalon akkor
meghirdetett kiállítására. Közepes méretű grafikai mű volt, de a komor egekbe
rajzolódó Iátomáson szétörnlött az emberi közöny és gonoszság feletti felháboro
dás elemi ereje. A mű címe Courriére-- volt, s a Szalon kiállításán rendkívüli fel
tűnést keltett. Reprodukciója megjelent a Magyar Iparművészet című folyóiratban,
és csodálatos tény, hogy a folyóirat szerkesztőjének, Györgyi Kálmánnak [avalla
tára, a Ferenc József-i feudális kor kultuszminisztériuma jelentős ösztöndíjat biz
tosított számomra. Ez a siker az elkövetkező időkben szokatlan arányú tevékeny
ségre sarkallt. A courríeres-í katasztrófa szememet az akkori társadalom elnyomott
rétegeire fordította, s egymás után születtek meg azok az alkotásaim, amelyek
rövidesen és hosszú időkre a társadalom elnyomottjainak és félreszoritottjainak
a soraiba kényszerített engem is. Kezembe kerültek Csizmadia Sándor verseskö
tetei, amelyeket egy akkor számomra ismeretlen Nagy Sándor nevű festő illusztrált.
A versek is, az íl.usztrácíók is megragadták képzelőerőmet.. 1909-ben egész sorát
küldtem be a Műcsarnok tavaszi tárlatára az ilyesféle című képeknek: A tőke, Az
iga, A gyár, A moloch, A város, Proletárok - míntegy huszonkét alkotásból álló
gyűjteményt. A zsüri egyhangúlag visszautasította. A Műcsarnok kapui két egész
évtizeden át zárva maradtak alkotásaim előtt. így lettem én is. "kitaszított" és aka
ratlanul is "elidegenített" tagja a magyar glóbusz alkotó világának. Am a vissza
húzó erőknek ez a cselekvése az új kor szellemének megfelelő retorzíóra késztette
a visszautasítottak tetemes részét. Két művésztársammal együtt (egyikük, Sós Gé
za szobrász, Félix Salten magyarrá honosodott fivére volt, ki rövidesen feleségül
vette Gizella nénémet, másikuk Bálint Rezső festő) megszerveztük a magyar föl
dön első és egyetlen Salon des Rejusés kiállítását, s ennek megnyitóján megjelent
Axeli Gal1én Kalléla, a finnek nemzeti büszkesége', akinek a párizsi vilúakiállf
táson szerenlö nagyszabású Kalevala falfestményeit a "Grand Prix" aranyérmevel
tüntették ki nemrégen.

A kiállítás a Gresham palota egész első emeletét foglalta el, s megnyitását az
egész magyar sajtó mint valami felszabadulási ünnepet ünnepelte. Gallén egyik
művemet megvásárolta, egy másikat (A város) megvétette Kohner Adolffal, s
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ugyanezen a megnyitón értesítést kaptam a bécsi szecesszíó vonalán már két ki
állítást rendezett KÉVE rnűvészegyesület elnökétől, hogy i alkotásaínk új szellemű

jellege alapján engem és Bálint Rezső kellégátnat az egyesület alkotó tagjaivá
választottak.

Nem érezhettük-e méltán e pár kezdő esztendő után, hogy eszmei célkitű

zéseink helyesek, és az a szellemi irányzat, amelyalkotásaink jellegzetességeit for
mázza, a magyar művészetí megújhodás állandó és intenzív hatóerejévé vált? Hogy
elképzeléseink látomásaiból és jelenéseiből embert fölemelő alkotások születnek,
amelyek az egész emberi élet evolúciójának új alkotásai? Tűzünk viharzó széllö
késeket kapott és elhatározásaink úgy terültek szét égre terjesztett szárnyakként,
mint a macskaköves udvaron bűvöletben végighallgatott d-rnoll toccata staccatós
akkordjai. .

Fölujjongó érzéseink nem ismertek határt. Mivel Istenből jövő és Istenbe ka
paszkodó emberek voltunk, megöleltük egymást és azt mondottuk: Ime, győztünk,

Isten velünk van. Fölemelkedő fejjel néztunk szét a magyar gránícon. Hol vannak
magyar testvéreink?!

Ahogy még a Salon des Rejusés kiállítás tartama alatt megjelentem a KÉVE
szerdai találkozói egyikén. akkor láttam, hogy az egyesület már Erdeit is tagjai
közé választotta. És akkor találkeztam először az akkor már európai nevű nagy
vonalú szobrásszal, Moiret Ödönnel. aki szintén a KÉVE tagja volt, s müvészeté
nek spirituális velleitása révén akkoriban a már országszerte elhíresedett gödöllői

művésztelep mcsterelvel kötött szoros barátságot, és ideiglenesen Gödöllőn telepe
dett le ifjú feleségével.

Ez a tavasz a Salon des Refusés megrendezésével, Axeli ·Gallén megjelenésé
vel, s azzal, hogy a KÉVE rendezősége a berlini Shulte Galéria meghívása révén
rendezendő berlini kiállításon az én alkotásaimat is kiállította, sorsdöntő változások
elé állította egész életemet.

A berlini KÉVE kiállítás rendkívüli sikere, a Die Kunst műveimet kiemelőkri
tikája, s Axeli Gallén sürgető közbelépése, hogy az állam ösztöndíjjal párizsi ta
nulmányútra küldjön, végső fokon azt eredményezte, hogyaKultuszminisztérium
akkori államtitkára, Korongi 'Lippich Elek tetemes ösztöndíjat szavaztatott meg
számomra egy hosszabb tanulmányi időre, amely időt a gödöllői művésztelepen kell
oltöltenem. Ha most visszaemlékezem ennek az egyetlen, 909-es tavasznak az ese
ményeire, lehetetlen nem úgy gondolnom a velem és vágyaimmal történő valósá
gokra, mint kegyelmi áradásra, amely kiemelt a hétköznapok világából és gon
doskodó atyai szeretettel rm.gazította téveteg gyermeki lépéseimet arra az útra,
amelyen életemnek felső rendelés szerinti célját elérhetem.E gondolat valósága
akkor vált bizonyossá, mikor a "visszautasítottak kiállítása" és egy számomra reve
lációkat tartalmazó nyári müncheni és bécsi tanulmányút után, melyet még a
Szűz utcai bajtárssal. Erdei Viktorral együtt gyönyörködtem végig, eljutottam
oda, hogy az állami ösztöndíjat elfogadva. megismerkedhettem a gödöllői meaterek
világával.

Még a festői szépségű Izar völgyében nyaralásunk idején értesültünk arról,
hogy a KÉVE berlini Shulte Galériában -való kiállításának nagy sikere alapján
meghívást kaptunk a drezdai, düsseldorfi és lipcseigalériáktól. A berlini anyag
tovább vándorolt e városokba, s mindenütt nagy becsületet hozott a magyar pik
túrának. A végső állomás a bécsi Künstlerbund. Hagen volt; amely egyesülés tö
rekvései a bécsi Szecesszió (Klimmt) és a Ver Sacrum (Klimmt, Mestrovits, Metzner
és Shiele) hatását tükrözték.

Hogy az örvényszerűen kavargó művészeti események, irányzatok egymást kő

vető és egymást keresztező hatásait pár jelenséggel jellemezzem, ugyanezen évek
ben állította ki a Iparcsarnokban és a Múegyeternen Csontváry Tivadar megdob
hentően drámai, s végeredményben spirituális expresszionistának nevezhető kollek
cióját, amely akkor rázta meg először a dogmatikus akadémizmus málladozó épü
letét. S 1909-ben volt a Nemzeti Szalonban a Gödöllőiek kiállítása is, amelyen
már tiszta és világos arányokban és vonalakban váltak láthatóvá ennek a csodá
latos embercsoportnak egészen magasrendű és eszményi tisztaságú célkitűzései.,

Egész kis regényt lehetne írni azokról a parázs díscussíókról, amelyek ::l nesti
festőodúkban, és persze a Szűz utcában is éjfélekig tartó szócsatákban lezajlottak.
Mivel Fülep Lajos akkor már Olaszország és Párizs útvesztőit járta, II Szűz :Jl
ca törzstagjául szegődött Lehel Ferenc semmázta a kiállításokról a kis emberkör
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véleményét. Míg Cson.tváryt és Gulácsyt a XX. század legnagyobb festő-kitöréseinek

deklarálta, a gödöllőiekről a leglesújtóbb véleményeket hangoztatta.

Közel hatvanöt év távlatából krístályos vonalakban rajzolódnak lelkem falára
azok a szellemi vonások, melyek a gödötlőlek csoportjának alakjait és cselekvései
ket irányító eszméiket jellemezték. Oszintén megvallva nem tudok meghatottság
nélkül szólní ezekről az emberekről, akiknek életpéldája számomra is folytonos
erőszerzés forrása volt, akikkel évtizedeken át tiszta célkitűzéseikben vállvetve
tudtam. együttműködni, s akikben soha az önzésnek még a makuláját sem tud
tam életem egyetlen fázisában sem fölfedezni.

Mint föntebb említém, tetemes ösztöndíjat kaptam az akkori kultuszmínisz
tertől azzal a feltétellel, hogy képességeim kifejlesztése céljából néhány évet a
gödöllői mesterek segítő irányítása mellett kell eltöltenem.

Nyugalmas örömmel tekintettem ez érett mesterekkel való találkozásra, kikről

tudtam, hogy életük zenitjén álló, s európai nevű mesterek, életművüket az egész
ország ismerte már, s középületek őrizték monumentális alkotásaikat. Nem lehet
célom, hogy e -rövid emlékezés keretében széles perspektívájú és mélységű alko
tásaikról áttekintést nyújtsak, inkább a velük való érintkezés, a közös törekvések
kivitelében megnyilvánuló nemes gesztus és a legmagasabb rendű emberi magatartás,
amely minden cselekvésükben megnyílvánult, késztet arra, .hogy életükkel és
nemzetünk művész-alkotói életében való rendkívüli munkásságukkal foglalkozzam.

Mikor én 1909 késő őszéri első ízben Kőrösfőí Aladár Erdő utcai portájának
kapuján beléptern, olyan szellemi atmoszféra fogadott, amelynek hatását még eu
ben a pillanatban is lelkemnek minden ízében érzem. A késő esti alkony árnyé
kával mát egészen beborította a terebélyes diófa alatt suhogó tarlott bokrokat, s
ebben a víolásra mélyült mély árnyékban egy egészen ezüstbe játszó hajbozont
alól egy fiatalosan rózsás férfiarc és egy, a derült nyári ég kékjében ragyogó
szempár nyílott rám, egy szernpár, amelyben a hegyi patakok kristályos tisztasá
ga tündökölt.

- Igen... igen, tudtam már jöveteléről. Jöjjön - és derekamon gyengéden
átölelve a ház felé fordította lépéseinket -, a család, a mi nagy családunk éppen
a vacsoraasztalnál ül. Ön is közérik tartozik ezentúl - így szólt kezét felém nyújt
va.

Egy széles és tágas ebédlőbe léptünk, amelynek hosszú faragott diófa asztala
körül vagy másfél tucat mosolygós arcú családtag ült: a mester felesége, gyer
mekei és az akkor már hét éve múködő művésztelep köré csoportosuló ifjak és
ifjú nők. A tejes korsókkal, gyümölcsös kosarakkal, vajjal, dióval és mézzel dúsan
megrakott asztalnál, mint egy nagyembercsalád, úgy ültek Aladár mester kis és
nagy gyermekei.

A csillogó szemek mind rámszegeződtek, s én megilletődve ültem le a nagy
terített asztal mellé. Leültem és éreztem, hogy én is családtag vagyok.

Igy lettem a Szűz utcai padlásodú kis emberközössége után egy nagyobb szel
lemi közösség tagja és munkatársa, Egy szellemi. közösségé, amely egymásnak test
véri szeretettel kezet nyújtva, egész nemzetének, minden emberi szépség felé a
legnemesebb alázattal új utakat akart nyitni művészi alkotó tevékenységével. mé
lyen emberi és a végtelen távolok régióit is megnyitó remekekben.

"Gyümölcseikről ismeritek meg őket" - mondá egykor Jézus, mikor ember
ismeretre akarta tanítani tanítványait a csalattatások világában.

Valahányszor csak emlékezésem recehártváiára fölrajzolódik az az együttes,
amelyet én akkor ott első belépésemkor megpillantottam, egy őskeresztény gyüle
kezet képe rögzítödik szellemi öntudatomban.

Nem tudom, volt-e Európában hasonló, lélekben egybeforrott munkaközösség,
de az bizonyos, hogy csak Istenből induló és Isten szellemével közösségben élő em
berek tudnak akkora szélességű és mélységű, a nemzet életére nézve oly mélyre
ható munkásságot kifejteni, mint amilyen Kőrösfői Aladáré, Nagy Sándoré és az
1905-ben hozzájuk csatlakozó s Gödöllőn letelepedő svéd származású, Belmonte
Leó festő és gobelin mesteré volt.

(Folytatjuk)
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