
anti őt joggal és mindnyájunk javára megillette volna? Ő ifjú lángész volt, erdélyi
irodalmunk legnagyobb ígérete, a lírai regény byroni magaslata felé szálló költő, a
formaművészet mestere a költői élményelárulása nélkül, mesteri műfordító, az új
klasszicizmus és szellem egyik legvitézebb lovagja, aki úgyszólván semmit sem kapott,
csak sovány anyagi lehetőségek olcsó életét, egy napilap szerkesztői tisztét. Össze tudta
kötni az eget a földdel; úgy járt naponként Istenhez, mint szívesen látott vendég. Ez a
törékeny ember, akinek szíve, mint bomlott óramű zakatolt, megnyugodott végzetében,
mert hitt az élet igazi értelmében, de még jobban hitt az örökkévalóságban. Betegsége egy
késői szakában vasárnap délután úgy leltem, hogy a Mater Dolorosa kezét fogva,
fennhangon olvasott imakönyvéből.Az ilyen perc, amelyre azt mondjuk: megrendítő.Az
egész végtelenség ránkhajlik és érezZük a -ködoszlopán rejlő Istenséget-, Numen adest.
Aki Istennel csak ösztönös érzésekkel, pontos szavak nélkül tud beszélni, érzi az ilyen nagy
szerelem óriási fölényét és igazságát. Az ilyen halandó és halott nem csaIódhatik hitében.
Valóban boldog kell legyen a szent halálnak az az énekese, aki felismerte, hogy

... élet és halál, egy a kettó.
Tó, amelyen reggel és este terem,
S amit balkezével visszavett Ó
a jobb kezéból ismét elnyerem . . ."

P.Bíró Vencel a Katolikus Akadémia, Walter Gyula az Erdélyi Irodalmi Társaság, Maksay
Albert a Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh, Császár Károlya Pásztortűz,SomodyAndrás
a Lapkiadó Rt., Nyírő József a Keleti Újság, Gábor Döme a Romániai Grafikai Munkások
Szervezete nevében búcsúzik el Dsida jenötöl.

CsíszérAlajos

In memoriam

BarcsayJenő

Meghalt BarcsayJenő. Azon kevesek egyike, akinek műveit túl hazája határain is ismerik. A
huszadik századi magyar festészet nagy személyisége. A gyász megrendítő és felemelő

idején hadd idézzem fel az ember emlékét, akit közelről is ismerhettem. Nemcsak azért,
mert rokoni szálak fűztekhozzá, de még inkább, mert több interjúban sikerült élete fontos
mozzanatait az utókor számára megörökítenem. Nemcsak a nagy művész emlékét, de egy
nagyszerű élet példázatát is felidézhetem.

E században, amelynek épp a kezdetén született, annyi történelmi felfordulás során oly
veszendő lett az ember, oly különbözö sorsok alakultak. Viszonyításul emIítem, egyazon
évben sZületett a költő Szabó Lőrinccel és a prözaírö Márai Sándorral. Barcsay Jenő

életútja is sok megpróbáltatással teljes, hiszen ifjúságában el kellett hagynia erdélyi
szülőföldjét és művészete igazát is egy életen keresztül kellett bizonyítania. Konok
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következetességgel. A mellőzöttségben éppúgy, mint a diadal éveiben. Ebben a vészekkel
terhes században éppen ezért Barcsay jenö újra és újra, minden beszélgetésben arra
figyelmeztetett, milyen értéket jelent maga az emberi élet. Láttam indulatosnak, amikor
azokról került szö, akik nyeglén, cinikusan beszélnek más emberekről.Meg az emberek
közösségéröl, a hazáról. A "kicsi hazáról", ahogy - erdélyies szóhasználattal - mondani
szokta. Mert az az alkotó, akinek Múvé.tter. anatómiáját az egész világon ismerik, tanítják
- legfontosabb feladatának a magyarság szolgálatát tartotta.

Világhír? Minden viszonylagos. De szemtanúja voltam, amikor barátja, Amerigo Tot 
azaz Tóth Imre, a szinténvilághírűszobrász - váratlanul becsengetett a szentendrei nyári
lak ajtaján magával hozva egy fiatal olasz kollégáját, mert az személyesen is szerette volna
megismerni azAnatómia világhírűszerzőjét.Vagy: Magyarországon járt New Yorkban élő

költőbarátom, Baránszky László, aki művészettörténészként Panofsky professzor kedvelt
tanítványa volt. Életem legszebb napjai között tartom számon azt a hétfő délelőttöt,

amikor egyedül a vendég tiszteletére nyittatta ki a mester a szünetnapon szentendrei
múzeum-gyűjteményét.A világ nagy müzeumaíban otthonos műértő félszavakkal úgy
tudta jellemezni a kései Barcsay-képek megoldásait, amelyből kitűnt: mennyire korsze
rűek azok, illeszkednek a világ legújabb festészeti törekvéseihez. Nem kinyilatkoztatások
hangzottak el, hanem feszes, tárgyszerű párbeszéd zajlott. Szellemi magasfeszültség
vibrált.

Szemtanúja voltam, ahogy műveinekkései sorozata hosszas vívódások után, a betegség
árnyékának leküzdésével megszületett. Minden darabja szinte személyes ismerősöm.

Hányszor festett át, egyik napról a másikra már kész képet: mert majd tíz év mülva nem
akar szégyenkezni. Százados életre készült, édesanyja százkétévet ért meg. Nyolcvanhá
rom éves korában váratlanul súlyos műtét után három nappal már felülve, székében
fogadott és a beszűrődő, a bútorokon tükröződőfények festői értékéről beszélt. A még
megfestésre váró problémákról. Ott mondta a műtétben részt vevő egyik orvos: nagyon jó
"együtt dolgozni" az olyan beteggel, aki élni akar, mielőbb meg akar gyógyulni. Mert célja
van - válaszolta a mester. Illetőleg sajátos, pontos megfogalmazásával: mert még vannak
festői problémái.

Amikor pedig már egyre nehezebben tudott dolgozni, gobelineket tervezett és végig
kísérte figyelmével készülésüket. Vele ünnepelhettük - mint régebben mozaikjainak 
most gobelinjeinek elkészültét. A magyar müvészet nagy nyeresége lett egy-egy megvaló
sult monumentális terve. Az emberi mértékű nagyság ünnepi pillanata. Ugy tudott
elvonatkoztatni, hogy az mindig visszavetült az emberre. Az átélt tragikus feszültségeket
anyagszerüen festői problémává tudta átlényegíteni: rólunk szólóvá és ezáltal hozzánk
szólóvá tette műveit.

Ha nála voltam, amíg őt hallgattam, körben képei is beszéltek hozzám. A gyakori
találkozás velük nem halványította, éppen hogy gazdagította világukat. Közben pontos,
szép, szabályos magyarsággal fogalmazott szenvedélyes mondataira figyeltem. A társalgás
ban a mindennapi témáknak is távlatot tudott adni. Ezzel becsülte meg vendégeit. A
szígorü pontossággal. Mint ahogy a képei néztek közben a falakról. Ugy tartotta: a
mondatok, mint a képek - műalkotások Hogy szenvedett utolsó találkozásunkkor,
amikor a hangalak megbicsaklott, nem szolgálhatta már tökéletesen a szándékot. Még
bücsüzöul - amikor mondtam, Londonba megyek, Határ Győzővel emlékező interjút
készíteni - üdvözölte a távoli költöt, mert rendes volt, mielőtt elment, felkereste őt és
elköszönt. Aztán elhallgatott.

Most már csak a képek beszélnek Szerencsére marad mondandöjuk, Gondolom:
századokra.

Kabdebó Lóránt
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