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Kiállítással és könyvbemutatóval ünnepelte a
Magyar KépzőművészetiFőiskolaBarcsay Je
nő születésének századik évfordulóját. Az
egykori diák majd tanár festményeibőlés raj
zaiból a főiskola róla elnevezett kiállítótermé
ben januárban láthattunk válogatást. Ugyan
ekkor jelent meg önéletírása is Munkám, sor
som,életem címmel, Károlyi Zsigmond gondo
zásában. Forrása magnóra vett beszélgetésso
rozat, amelyet 1%7 és 1979 között Petényi
Katalin készített a festővel. aki azután a gé
pelt változatot részben még korrigálta.

A Főiskola könyvtárában megvásárolható
könyv lebilincselő olvasmány. Lapjain meg
elevenedik a 20. század majd egészén átívelő

életút, a mezőségi faluban töltött gyerekkor,
a kolozsvári, szamosújvári majd nagyenyedi
kollégiumi évek, a pénztelen diákélet a buda
pesti Képzőművészeti Főiskolán. Erzéklete
sen ír Barcsay a Párizsban töltött ösztöndíjas
évek (1926-27 majd 1929-30) élményeiről,

kedves festményeiről.saját művészete alaku
lásáról, a szentendrei művésztelephezfűződő
emlékeiről. Vissza pillant tanári pályájára, a
budapesti iparosiskolában töltött majd két
évtizedre és ezt követően főiskolai kinevezé
sére, 1945-től tartott művészeti anatómia órá
ira. Művésztársairól, példaképeiről való me
leghangú megemlékezései az egyenes és
nagyvonalú emberek iránti tisztelét és vonzó
dását mutatják.

Onéletírásában az események mellett egy
re árnyaltabb színekkel bontakozik ki a
visszaemlékező festő egyénisége, gondolko
dásmódja. A koldusszegény gyerekkorról, az
ifjúkor nagy nélkülözéseiről, a pálya nehéz
ségeiről és sikereiről a gyermek egyszerűsé

gével és az öregember bölcs nyugalmával
mesél. Az évek múlásával az embernek meg
adatik a lehetőség, hogy egyre magasabb né
zőpontból tekintsen vissza életére, s a csak
nem nyolcvanéves festő a szentendrei tájké
peihez hasonló távlatokból szemléli élete ese
ményeit. Az a megkapó természetesség,
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amellyel Barcsay magáról mesél, nem egysze
rűen az időskori visszaemlékezés velejárója.
"Mindenhez idő kell", jegyzi meg egy helyen.
Csakhogy a szükséges időt ki is kell várni,
bízva abban, hogy eljön, s az ember tervei,
vágyai megvalósulnak. Ehhez türelemre és
jövőbe vetett reményre van szükség, ennek
megszerzése sokszor nehéz és küzdelmes.
Aki kudarcot vall a nehézségekben, annak a
hajdan még ismeretlen jövő megélése sem fel
tétlenül hoz nyugalmat. Barcsaynak megada
tott a békés visszapillantás, az életben helyt
állt ember derűje, kiegyensúlyozottsága.

Szelíd hang, egyszerű és pontos fogalma
zás: nemcsak Barcsay elbeszélésmódjára, de
festői stílusára is illik a jellemzés. Az emlék
kiállítás jól érzékeltette azt az egyéni hangot,
amelyre fokozatosan rátalált. A korai képek
komor témáikban. a fény-árnyékok drámaisá
gában a főiskolai mester, Rudnay Gyula ha
tását mutatják. Ezeket követik azutan a Pá
rizsban tanulmányozott na~ok, Cézanne,
Matisse, Picasso, Rouault muvészetét idéző

képek. Minden hasonlóság ellenére ezeken a
festményeken világosan megmutatkozik Bar
csay jellegzetes képi világa. Mi a titka egyéni
stílusának? A válaszhoz közelebb visznek ké
sőbbi képei, az Asszonyok téma variációi,
majd absztrakt festményei éppúgy, mint a
Művészeti anatómia, az Ember es drapéria című

könyveihez készült rajzok. A kiegyenúlyo
zott, nyugodt kompozíciókon a vonalak és a
színek pontos és szelíd ritmust mutatnak. A
színvilag visszafogott, jellegzetesek a meleg
színek, sötétebb tónusok. Altalában intenzitás
és erő árad aképekből.Barcsay a monumen
tális dekoratív festészethez vonzódott, s bár
legtöbb képe kisméretű,büszke volt rá, hogy
azok is elbírják a nagy méreteket, szerkezeti
egységük vetítővel felnagyítva is megmarad.

Az emlékkiállítás s a festő önéletírása al
kalmat ad arra, hogy a tizenkét éve elhunyt
mesterről a rácsodálkozás frissességével em
lékezhessünk meg.
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