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ugyan is a Karinthy–Böhm-szópárba-
jok el sõ sor ban er rõl, az egyen ran gú 
sze mé lyi sé gek mér kõ zé sé rõl szól nak. 
Ami azért nagy do log, mert Ka rin thy 
nem akár ki volt, in tel lek tu sa sú lyát 
és tel je sí tõ ké pes ség ét még az iro da-
lom tör té net-írás sem min dig ke ze li 
je len tõ sé ge sze rint. Ha te hát fe le sé ge 
ne ki part ne re tu dott len ni, az min den-
kép pen je len té keny sze mé lyi ség kép-
let meg lé té re vall.

Imp li cit ve szély for rás a férfi–nõ-
viszony prog ra mos, „ki egyen lí tõ” 
ér tel me zé se is. A nõi nem tár sa-
dal mi hát rá nya i ról ér te kez ve sem 
veszt he tõ szem elõl, hogy, mond juk,
a Kosz to lá nyi, il let ve Kosztolányiné 
szö ve gei köz ti mi nõ sé gi kü lönb ség 
(ami tény) nem ve zet he tõ le a fér fi
és a nõ tör té ne ti leg aszim met ri kus 
szociokulturális vi szo nyá ból, a ne mi
sze re pek adott tár sa dal mi konst ruk ci-
ó já ból. Olyan fér fi ak, akik az „élet-
nek ugyan azon az ol da lán” he lyez-
ked het tek el, ahol Kosz to lá nyi is, 
nem let tek mind Kosz to lá nyi hoz 
mér he tõ írók. A zse ni a li tás, ahogy 
Szon di Li pót ír ta egy szer, ext rém 
po zi tív va ri án sa a ké pes sé gek nek 
– tör té ne ti leg csak rész ben ve zet he tõ 
le. Ezt, ha nem aka rok „ki egyen lí tõ” 
egy ol da lú ság ba es ni, min den ilyen 
jel le gû ér tel me zés so rán cél sze rû 
szem elõtt tar ta ni. En nek be kal ku lá-
lá sa ugyan is nem hogy csök ken te né, 
de mint egy hi te le sí ti, te hát meg erõ sí-
ti a ne mek sze rin ti szociokulturális 
aszimmetria lé té nek föl tá rá sá ra, 
mû kö dés mód já nak meg is me ré sé re 
irá nyu ló ku ta tá so kat.

Borgos An na köny vé rõl ál ta lá no-
sí tó igén  nyel el mond ha tó: ér de kes, 
hasz nos könyv, egy re mé nyek re jo go-
sí tó pá lya szép nyi tá nya. Ha meg õr zi 
azt a ma gas am bí ci ót, amely most jel-
lem zi, és sa ját ku ta tá si tár gyát to vább-
ra is az interdiszciplinaritás ke re tei 
közt ala kít ja ki, még sok ered ményt
ér het el. Az út jó nak lát szik. De tud-
nia kell, egy ilyen pá lya meg le he tõ-
sen gö rön gyös. Aki e te re pen mo zog, 
az több szak ma föl hal mo zó dott 
mu lasz tá sa i val ta lál ja ma gát szem-
ben, s ott is alap ku ta tás ra kény sze rül, 
ahol re mé nyei sze rint már a kész bõl
dol goz ha tott vol na. Rá adá sul az úgy-
ne ve zett kor sze rû ku ta tá si irá nyok-
hoz va ló csat la ko zás óha tat la nul bi zo-
nyos kér dé sek el ho má lyo su lá sá val is 
együtt jár, s ez a vesz te ség az adott 
pa ra dig ma ke re te in be lül föl szá mol ha-
tat lan. Az a ku ta tó te hát, aki iga zán
újat akar pro du kál ni, s nem elég szik
meg egy még oly von zó pa ra dig ma 
nép sze rû sí té sé vel és ak tu a li zá lá sá-
val, az óha tat la nul rá kény sze rül ar ra, 
hogy az em pi ri kus anyag ból nyer he tõ 
ta pasz ta la tok ra a pa ra dig má val szem-
ben is épít sen. Ez pe dig, ta lán mon da-
ni sem kel le ne, a mi vi szo nya ink közt 
nem tar to zik a há lás dol gok kö zé. De 
hos  szú tá von meg éri.

(Noran Ki adó, 2007)
Len gyel And rás

A tév hitek fel oldása
Almási Ti bor

Gyárfás Je nõ-monográfiája

A gyak ran idé zett la tin mon dás
– „Habent sua fata libelli” – va ló sá-
got le fe dõ en ér vé nyes Almási Ti bor 
leg újabb mû vész-mo nog rá fi á já ra is. 
In do kolt nak érez zük a „sors ra” hi vat-
ko zást, mert a könyv szü le té se nem 
egy szok vá nyos bibliológiai tör té net, 
fel is mer he tõk ben ne a sors sze rû ség 
ele mei. Már a „tár gyát” ké pe zõ fes tõ-
mû vé szi pá lya és élet mû sem il leszt-
he tõ a ha gyo má nyos ke re tek kö zé. 
Gyár fás Je nõ (1857–1925) mun kás-
sá ga a ma gyar mû vé szet tör té net nem 
kön  nyen fel old ha tó rej té lyei kö zé tar-
to zik. A Szatmárból át te le pült szer zõt 
if jú ko ra óta fog lal koz tat ja a „cso mó”
ki bon tá sa. Úti hol mi ja kö zött hoz ta 
ma gá val Bu ka rest ben ki adott el sõ 
pró bál ko zá sát, meg vá gyát, hogy 
egy szer mél tóbb for má ban iga zít sa 
he lyé re a so kat vi ta tott fes tõ alak ját, 
al ko tá sa it. Meg kez dett ku ta tá sa it foly-
ta tan dó, több ször járt Sep si szent györ-
gyön, s most ered mé nye it ös  sze gez ve 
Gyõr ben meg ír ta a min den ed di gi nél 
rész le te sebb és ala po sabb pá lya raj zot. 
Szán dé kok ta lál ko zá sa fé nye sí tet te 
meg a kéz irat csil lag za tát. Írás mû ve 
„ha za tért”! Ké szül he tett im már a 
fes tõ szü lõ vá ro sá ban, Sep si szent györ-
gyön, ki tû nõ fé nyes pa pí ron, igé nyes 
és szín vo na las nyom dai ki vi tel ben a 
gaz da gon il luszt rált, al bumfor má tu-
mú, tu do má nyos ér té kû ké pes könyv.

Gyár fás Je nõt, a kü lö nös sor sú 
mû vészt Szé kely föld küld te a ma gyar
fes té szet be. Te het sé gét ko rán fel is-
mer ték kor tár sai. Egyes kri ti ku sok 
Mun kácsy hoz ha son lí tot ták. Bár a 
ko ra be li saj tó és a fõ vá ro si kö zön-
ség fi gyel me lan ka dat la nul kö vet te 
pá lyá ját, a ho ni szak iro da lom – mert 
ne he zen ta lált ma gya rá za tot ön kén-
tes vis  sza hú zó dá sá ra – az „el fe lej tett 
mû vész”, az „egy mû vû fes tõ” szi no ni-
má já nak te kin tet te. Ko rai si ke rei, ked-
ve zõ fo gad ta tá sa, a ve le és mû ve i vel 
fog lal ko zó írá sok ból ös  sze ál ló gaz dag 
bib li og rá fi ai adat tár ön ma gá ban is 
cá fol ja a bé lyeg ként rá ra gasz tott 
jel zõk hely te len sé gét. Ugyan nem 
tar to zott a ter mé keny al ko tók kö zé, 
de je len lé te a sa ját és utó ko ri mû vé-
sze ti köz tu dat ban akár ará nyos nak is 
te kint he tõ. Fo lya ma to san sze re pelt 
kü lön fé le ki ál lí tá so kon, mû ve it nem-
ze ti gyûj te mé nyek õr zik Bu da pes ten 
és Er dély ben. Ta nul má nyok, mo nog-
rá fi ák dol goz ták fel mun kás sá gát, ér té-
kel ték ered mé nye it, ke res ték ku dar ca i-
nak, „el vo nu lá sá nak” ma gya rá za tát.

Az el sõ ös  szeg zõ kí sér le tet Láz ár 
Bé la vé gez te. A hely ze té vel meg bé-
kélt fes tõ nél tett lá to ga tá sa i nak ta pasz-
ta la tai dik tál ták köny vé nek so ra it, 
ame lyet még éle té ben ol vas ha tott. 
Ne ves szer zõk – Lyka Kár oly, Elek 
Ar túr, Petrovics Elek, Hoffmann Edit 
– fog tak tol lat egy-egy ve le kap cso la-

tos rész let kér dés tisz tá zá sá ra tö re ked-
ve. Kirimi Irén egy ko ri ta nul má nyát 
át dol goz va ír ta meg kis mo nog rá fi á ját. 
Az er dé lyi szer zõk, éb reszt get ve em lé-
két a ha gyo mány ápo lás je gyé ben, az 
öt ve nes évek tõl ad tak köz re cik ke ket, 
az örök ség je len tõ sé gét hang sú lyo zó 
ta nul má nyo kat. Év ti zed nyi kü lönb ség-
gel két mo no grá fi a is szü le tett, mind-
ket tõ Bu ka rest ben je lent meg. Gaz da
Jó zsef ala pos adat gyûj tõ mun ka ered-
mé nye it fog lal ta ös  sze nél kü löz he tet-
len köny vé ben. Almási Ti bor pe dig 
társ szer zõ vel írt az ak kor fel tár ha tó 
kút fõk alap ján kis köny vet Gyár fás
mû vé sze té rõl.

Az idõ köz ben „ott hont” – de szí vet
nem! – cse ré lõ mû vé szet tör té nészt 
nem hagy ta nyu god ni a pá lya kez dés 
éve i ben meg ra ga dott s rész ben fel dol-
go zott té ma az új kö rül mé nyek kö zött 
sem. A na pi mu ze o ló gus mun ka mel-
lett szá mos cik ket, ta nul mányt írt, 
ka ta ló gu so kat, köny ve ket pub li kált, 
ki ál lí tá so kat ren de zett. Pár hu za mo-
san foly tat ta a haj dan meg ál lí tó erõ-
ként elé sod ró dó kér dés kör ku ta tá sát. 
Né hány jel lem zõ Gyár fás-fest mény 
tü ze tes elem zé sé vel – ezek be épül-
tek az új mun ka vég le ges szö ve gé be! 
– s az Er dély ben hely szí nen vég zett 
könyv- és le vél tá ri bú vár lás sal ké szült 
a szin té zis meg al ko tá sá ra. Most meg-
je lent kö te te lé nye gé ben az élet mû tel-
jes fel tá rá sát, be mu ta tá sát, tárgy sze rû 
ér té ke lé sét nyújt ja. Egyút tal le szá mol 
a szte re o tí pi ák kal, elõ í té le tek kel, a 
fes tõ alak ját mos ta ná ig kö rül len gõ 
le gen dák kal.

A vá szon ba kö tött könyv szí nes 
bo rí tó ja te li ta lá lat: Gyár fás fõ mû vét, 
a Te tem re hí vást adap tál ja, a cím ol da-
lon a za va ro dott Kund Abi gélt, míg 
há tul a nyers re a liz mus sal fes tett 
„bá mész ko dók” cso port ját eme li ki 
a tel jes kom po zí ci ó ból. Az aran  nyal 
nyo mott cím nem ki rí vó, de kel lõ en 
ün ne pé lyes ha tá sú.

A kö te tet a ki adó „Kö szön té se” 
nyit ja, amely a min dig vis  sza té rõ 
kér dé se ket ve ti fel. A fes tõ „ha za té ré-
sét” nem tra gé di a ként, el len ke zõ leg, a 
ma gyar kö zös sé get gya ra pí tó tény ként 
köny ve li el. Rö vi den so rol ja a mû vész
ott ho ni meg be csü lé sét bi zo nyí tó tör té-
né se ket, leg fris sebb ként mél tat ja a 
már mély re vé sõ dött „ké pet” ár nya ló, 
szü le té se 150. év for du ló já ra ki adott 
mo nog rá fi át, ame lyet a tisz tel gés 
és az em lé ke zés do ku men tu ma ként 
ér té kel.

Almási Ti bor nem csak ta nul má-
nyoz ta, ele mez te az élet mû vet, a 
for rá so kat, ha nem szá mos új fel is me-
rés sel já rult hoz zá gya ra pí tá suk hoz. 
Tisz te len dõ anyag is me re te le he tõ vé 
tet te, hogy él mény sze rû, ár nyalt ké pet 
raj zol jon a fes tõ rõl és ko rá ról. Mun-
ká já nak hi te les sé gét erõ sí tik az el be-
szé lést szí ne sí tõ, ér tel me zést se gí tõ 
idé ze tek, a szem lé le tes sé get szol gá ló 
szö veg- és kép do ku men tu mok, szí nes 
rep ro duk ci ók.

A nagy gond dal fel épí tett ta nul-
má nyá ból plasz ti ku san ki bon ta ko zó 
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fej lõ dés vo nal a kro no ló gia lép csõ it, 
a fo lya mat etap ja it kö ve ti. Cí mek kel 
meg sza kít va tíz nagy fe je zet re és eze-
ken be lül –  szük ség sze rint el té rõ írás-
mód dal jel zett – ki sebb egy sé gek re 
osz tot ta az anya got. A tar tal mat tö mö-
ren meg je le ní tõ cím irat ok hol a hely-
szín re, hol az élet kor ra, élet hely zet re 
vagy a tár gya lás ra ki emel ten ér de mes 
fest mény re vo nat koz nak.

Az ese mé nyek so rát Sep si szent-
györgy 19. szá za di vá ros kép ének 
be mu ta tá sá val, gaz da sá gi és kul tu rá lis 
éle té nek, la kói min den na pi éle té nek 
kör nye zet raj zá val nyit ja. A me zõ vá-
ros kö zös sé gi éle té nek fõ hely szí ne a 
Gyár fás-rajz zal is meg je le ní tett pi ac, 
de már „mû kö dött” a  Szé kely Nem ze-
ti Mú ze um, meg te rem tõd tek a mû ve lõ-
dés, a tár sa dal mi élet ke re tei. E tá vo li, 
ha tár vi dé ki kis vá ros Gyár fás Je nõ 
szü lõ he lye. Csa lád ja ré gen ide gyö-
ke re zett, meg be csü lés nek ör ven dett. 
Ap ja a vá ros pénz tár no ka. Két mû vé-
szi vé ná val meg ál dott fi át le he tõ sé ge 
sze rint tá mo gat ta tö rek vé se ik ben.

Rész le te sebb, ár nyal tabb hely zet ké-
pet ad Bu da pest fej lõ dõ gaz da sá gi és 
mû vé sze ti moz gá sa i ról. Szól az ép pen
ural ko dó, ak tu á lis ten den ci ák ról, a 
fel fo gá sok, szem lé le tek küz del mé rõl, 
a mû vé sze ti ok ta tás in téz mé nye i rõl, 
be mu tat ja az ott dol go zó mû vész-
ta ná ro kat. Ide in dult a két Gyár fás
fi vér, hogy a kor leg je le sebb ma gyar 
mes te re i tõl meg ta nul ják a fes tõ mû vé-
szet alap ja it. A Mintarajztanodában 
Szé kely Ber ta lan vet te szár nyai alá a 
te het sé ges fi ú kat, aki fõ ként Je nõ ben 
fe de zett fel a ma gá é hoz ha son ló lel ki 
tu laj don sá go kat. Alak ja kép sze rû en 
lép elõ a kor tár sak jel lem raj za i nak 
és Gyár fás ké sõb bi vis  sza em lé ke zé-
se i nek hát te ré bõl. Ta ní tá si me tó du sa 
jár ha tó utat je lölt nö ven dé kei elé, 
a test vé rek pe dig jó mé di um nak 
bi zo nyul tak. Nem vá ra tott so ká ig a 
be mu tat ko zás, a bi zo nyí tás, az el sõ
fel je gyez he tõ si ker sem. Az in téz-
mény hall ga tó i nak ki ál lí tá sán (1873) 
Je nõ el nyer te Ke le ti Kár oly kom po-
zí ci ós dí ját. A ne he zen biz to sí tott 
csa lá di tá mo ga tást vál lalt mun kák 
jö ve del mé vel (meg bí zás, új ság raj zok) 
egé szí tet te ki. Az újabb is ko lai tár la-
ton pe dig Fe renc test vé ré vel együtt 
több ka te gó ri á ban is a ki tün te tet tek 
kö zött ta lál ha tók (1875). A si ke rek kel 
arány ban „ol dód ni lát szott a bel sõ
fe szült ség, az örö kös ké te lyek sa ját 
te het sé gé ben”. Las san meg érett az 
el ha tá ro zá sa is: a ma gyar mû vé szek 
ha gyo má nyos út ját kell kö vet nie, 
amely Mün chen be ve zet.

A ba jor vá ros mû vé sze ti aka dé mi-
á ja, ahol „va ló sá gos ma gyar vi lág 
volt”, több szem pont ból sors dön tõ 
ál lo má sa pá lyá já nak. Dön te nie kel lett: 
mely irányt kö ves se? Wágner Sán dor
osz tá lyá ban egyé ni ségé nek meg fe le-
lõ al ko tói lég kört, a ki bon ta ko zá sát 
se gí tõ, ér tõ tá mo ga tást ta lált. A kom-
po zí ci ót elõny ben ré sze sí tõ, a tra gi kus 
szi tu á ci ó kat meg je le ní tõ tö rek vé sek 
mel lé sze gõ dött. A meg vál to zott 

kö rül mé nyek, az élet for ma, az ál la mi 
ösz tön díj jó ha tás sal volt ke dé lyé re, 
fel pezs dí tet te al ko tó erõ it. Hoz zá fo-
gott kép ter vei ér le lé sé hez, meg va ló-
sí tá sá hoz. A fel ké szü lés ko moly sá gát 
ki tû nõ ta nul mány raj zok, ered mé nyes-
sé gét el sõ önál ló mû vei mu tat ják (Bet-
le he mi gyer mek gyil kos ság, Hollósy 
arc ké pe). Rá kö szönt a si ker is. Aka-
dé mi ai pá lya dí jat nyert ét ter mi de ko rá-
cióter vé vel, El sõ fog cí mû zsá ne ré vel 
pe dig egye ne sen Brüs  szel ben kel tett 
cso dá lat tal ve gyes fel tû nést. S meg fes-
tet te éle te egyik re me két, Karlovszky 
Ber ta lan port ré ját.

Mün chen ben kelt élet re az élet mû
ki emel ke dõ, meg íté lé sé ben és to váb bi 
sor sa ala ku lá sá ban dön tõ je len tõ sé gû 
al ko tá sa, a Te tem re hí vás gon do la ta. 
Az Arany Já nos bal la dá ja nyo mán fel-
vá zolt ter vet szo kat lan igé nyes ség re 
tö re ked ve fej lesz tet te, há rom vál to zat 
ta nul sá ga it hasz no sít va, a fõmû nek
szá mí tó vég le ges kom po zí ci ó vá.

Almási kü lön fe je ze tet szen tel a 
tö ké le tes ség re tö rõ küz de lem fá zi sa-
i nak tár gya lá sá ra. Nyo mon kö ve ti 
az egy más ba kul cso ló dó lé pé se ket, 
az alap mû öt le té tõl a kész mû fo gad-
ta tá sá ig. Elem zé se a fest mény szer-
ke ze ti vál to zá sa i nak vizs gá la tá ra 
össz pon to sul. Ki emel ten fog lal ko zik 
a „fõ hõs” Kund Abi gél bal la dai és a 
ké pen el fog lalt he lyé vel, sze re pé vel, 
alak vál to zá sa i val, meg boly dult lel ké-
nek fes tõi áb rá zo lá sá val. A mû vész 
gon dos sá gá ra mu tat, hogy min den 
sze rep lõ jé hez ka rak ter ben il lesz ke dõ 
mo del le ket vá lasz tott, azo no sít ha tó 
alak ja it ott ho ni kör nye ze té ben, csa-
lád tag jai kö ré ben ta lál ta meg. Ró luk
hi te les arc kép ta nul má nyo kat fes tett. 
A leg jel leg ze te sebb fi gu rák min den 
vál to za ton sze rep hez ju tot tak.

Az utol só, ne gye dik va ri á ci ót – ezt 
elé ge det len sé ge és a Kép zõ mû vé sze ti 
Tár su lat pá lyá za tá nak hí re ins pi rál ta! 
– már új mû ter mé ben, szü lõ vá ro sá-
ban fes tet te, alig egy esz ten dõ alatt. 
A ké se del mes be kül dés el le né re a 
bí rá lók meg ér tõ en ér té kel ték fi zi kai 
tel je sít mény nek sem utol só erõ fe szí-
tés ét, a mû eré nye it, s ne ki ítél ték a 
nagy dí jat. Ér de mes el tû nõd ni lo ja li tá-
su kon s ol vas ni a ha tá ro zat in dok lá sát, 
akár csak a vissz han go kat. A té ma – az 
õrü let! – és fel dol go zá sá nak mód ja 
pro és kont ra vé le mé nye ket vál tott ki 
a kö zön ség és a saj tó kö ré bõl. Né me-
lyek a rá gal ma zás tól sem ri ad tak visz-
 sza. A fe je ze tet a kép – „éle té nek és 
mun kás sá gá nak ha tár kö ve” – to váb bi 
tör té ne te zár ja. (A mû vész a Nem ze ti 
Mú ze um nak aján dé koz ta.)

Az el is me rés hí re Itá li á ban ér te a 
fes tõt. Ta nul má nyai so rán jól fel ké-
szült, de szín ér zék ét fej lesz ten dõ nek 
érez te. Re mé nyei sze rint er re olasz 
föl dön kí nál ko zott le he tõ ség. Ve len-
ce, Fi ren ze, Ró ma és Ná poly mû vé-
sze ti em lé ke i ki vál tot ták cso dá la tát, 
mun ká ra ser ken tet ték, váz la to kat 
ve tett pa pír ra, kép ter ve ket raj zolt. Az 
ott ho ni Ne me re cí mû lap nak kül dött 
él mény be szá mo lói azon ban kín zó 

hon vágy ról ta nús kod nak (A Ve zúv 
a Har gi tá ra em lé kez te ti!). Ér le lõ dött 
ama Mün chen óta táp lált gon do lat, 
hogy vég leg ha za tér s „el tud ja fo gad-
tat ni majd al ko tói mi vol tát (…), mû vé-
sze tét, fes té sze tét is”.

A mo nog rá fus is fel te szi a szün te-
len vis  sza té rõ kér dést: „mi ért ép pen 
ezt a mû vé sze ti köz pon tok tól tá vol- 
esõ pro vin ci á lis kis vá rost vá lasz tot ta 
éle té nek és al ko tói te vé keny sé gé nek 
szín he lyé ül?”. A vá laszt rész ben 
egyé ni sé gé vel ma gya ráz za. Vágy ta 
ugyan a si kert, az el is me rést, de „a
bu da pes ti mû vé sze ti élet ben ural ko dó 
vi szo nyok nem (…) zár kó zó ter mé-
sze té nek, túl sá go san ki fi no mult ér zé-
keny sé gé nek ked vez nek”. Té ve dé sét 
a Má tyás-té ma kö rül ka vart, a si ker te-
le nül meg pá lyá zott Mun kácsy-ösz tön-
díj jal ös  sze füg gõ hul lá mok iga zol ták. 
Hi á ba kö tött komp ro mis  szu mot a 
„meg fe le lés” kény sze ré tõl hajt va. A 
„mû vé szet po li ti ka” dik tá tu mai vég leg 
ked vét szeg ték. Ér dek lõ dése egy idõ re
„élet sze rûbb” té mák, port rék, szim bó-
lu mok, élet ké pek fe lé for dult.

A szü lõ föld irán ti fel erõ sö dõ vágy-
 gyal is ma gya ráz ha tó „vis  sza vo nu lást” 
jel zõ mû ve ket – Fa un, Má tyás-ké pek, 
Disz nó ölés – ér zék le tes, a leg ap róbb 
rész le tek re is ki ter je dõ elem zés mu tat-
ja be, amely ki tér az al ko tást kí sé rõ 
je len sé gek re, a mû vész gyöt rel mes 
erõ fe szí té se i re. Ér dem ként emel jük 
ki, hogy mind ezt ada tok ra, meg fi gye-
lé sek re tá masz kod va, szak mai zsar-
gon tól men te sen, em pá ti á val te lí tett 
szel lem ben és stí lus ban vég zi a szer-
zõ. E jó tu laj don sá gát a kö vet ke zõ 
pe ri ó du sok és mû vek vizs gá la ta so rán 
is meg õr zi.

Gyár fás, „tá vol a vi lág tól”, elõbb 
né hány zsá ner ké pet fes tett, de ezek 
nem kel tet tek na gyobb fi gyel met. A 
Karlovszky-képen meg csil lan tott eré-
nye it port ré fes tõ ként ka ma toz tat ta. 
Mo dell je it kör nye ze té bõl sze mel te 
ki (Öreg fér fi, Nõi ta nul mány fej, 
Fi a tal ság és öreg ség stb.). Ki fe je zõ 
re a liz mus, a ka rak te ri zá ló vo ná sok 
ki eme lé se, ér zel mi azo no su lás, for ma-
biz ton ság, igé nyes ki dol go zás, meg-
gyõ zõ lé lek rajz jel lem zi e mun ká it. 
A szem be teg sé gé bõl fa ka dó kény szer-
szü net alatt tol lat ra gad, köz éle ti te vé-
keny ség be bo csát ko zik, a tár sa dal mi 
egyen lõt len sé gek rõl, gaz dál ko dás ról 
és mû vé szet rõl val lott né ze te it, fel is-
me ré se it öl ti írott for má ba (vers, ta nul-
mány, el be szé lés is akad kö zöt tük), 
mint egy cá fo la tát ad va „az al ko tó 
sze mé lye el len fel ho zott el szi ge te lõ dé-
si vá dak nak”. Ál la po ta jobb ra for dul-
tá val is mét a port ré zás ke rül elõ tér be. 
Ke re sett arc kép fes tõ, aki meg fe le lõ 
ru tin nal, gyors ütem ben fes ti az „er dé-
lyi elõ ke lõ sé gek” pan te on ját, az igé-
nye sebb mun kák azon ban nem ezek 
kö zül ke rül nek ki (Zon go rá zó nõ, 
Ne ve tõ nõ ka lap pal).

Mé re te i ben im po záns új mû vel 
1885-ben, a ta va szi tár la ton je lent ke-
zett. A ma már nem lát ha tó fest mény 
(má si kat fes tett rá!), a Pax po li ti kai 
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ál lás fog la lás nak ha tott, an ti kle ri ka liz-
mu sa mi att pa rázs saj tó vi ták ke reszt-
tü zé be ke rült. Szer zõnk a ko ra be li 
köz le mé nyek bõl ki emelt rész le tek 
se gít sé gé vel bont ja ki a kép „iga zi, 
va ló sá gos eré nye it”. A tár sa da lom 
mél tány ta lan sá ga it ke mé nyen bí rá ló 
tar tal ma mi att ki emel ke dõ al ko tás nak 
mi nõ sí ti. A kö rü löt te ki rob bant bot-
rány va ló já ban a fes tõ (jó) szán dé kát 
iga zol ta vis  sza.

A mil len ni um ra ké szü lõ dés is mét 
a tör té nel mi té ma fe lé for dí tot ta a 
mû vészt. Váz la tai alap ján Te mes vár 
bíz ta meg az V. Lász ló esküje… meg-
fes té sé vel. A kép ke let ke zé sét is mét 
kel le met len ke dõ zön gék kí sér ték, még 
po li ti kai kor rup ci ó val is meg vá dol ták 
a mû vészt, mi köz ben sé rült a mû vé szi 
sza bad ság szel le me is. A kri ti ku sok 
fõ ként mû vé szi szem pon t ok alap ján 
bí rál ták, de a zsû ri még is bronzme dál-
lal ho no rál ta.

Ez sem vi gasz tal ta meg a „re me te-
ség” stá tu sát vá lasz tó mû vészt, aki nek 
lé lek ál la po tát csa lá di tra gé di ák mé lyí tet-
ték to vább. Gá bor Áron ha lá lát tár gyul
vá lasz tó újabb kom po zí ci ó já nak sor sa 
ha son la tos Hollósy Si mon Rá kó czi-
in du ló cí mû fest mé nyé nek his tó ri á já-

hoz. In ter val lu mok kal majd har minc
évig vi as ko dott az ön ként vál lalt fel-
adat tal, be fe je zés nél kül. Pe dig több 
vál to za tot is ki dol go zott s ala pos ta nul-
má nyo kat fes tett a je le net sze rep lõ i rõl. 
A tör té nel mi fes té szet tõl Szent Lász ló
csa tá já val bú csú zott. Meg fes tet te Kos-
suth egészala kos port ré ját, dísz ok le ve-
le ket raj zolt, il luszt rá ci ó kat ké szí tett a 
szé kely föl di nép élet bõl.

Éle té nek utol só év ti ze dei – a tá vol-
ság el le né re szá mon tar tot ták a fõ vá ros-
ban! – sem ese mény te le nek. Kül dött 
ké pe ket kü lön fé le kö zös tár la tok ra, 
ír nak ró la, lon do ni ta nul mány utat kap, 
vég re így el jut hat Pá rizs ba is. Csa lá dot 
ala pít, gyer me kei szü let nek. Rajz ta ná ri 
ál lás ra pá lyá zott – si ker te le nül. Mû vé-
szi fel fo gá sa alap ja i ban nem mó do sult, 
de az uta zá sok és a szer zett ta pasz ta la-
tok fris sí tõ ha tá sa, kü lö nö sen az at mosz-
fé ra áb rá zo lá sa ré vén, ki mu tat ha tó 
ek kor ké szült mun ká in (Szé ke lyek a 
ha va son, Sé ta, Kert ben stb.). A há bo rú 
ki tö ré se után mû ve it Pest re me ne kí tet te 
(több mû vét meg vá sá rol ta a Szép mû vé-
sze ti Mú ze um), ide ig le ne sen me ne kült 
a csa lád já val. 1917-ben utol já ra ál lí tott 
ki Bu da pes ten, azu tán „vis  sza von ha tat-
la nul el zár kó zott mû ter mé ben”. Né ha 

lá to ga tó kat fo ga dott, akik sor sá ról fag-
gat ták. A ve le kap cso la tos írá sok azon-
ban nem mû vé sze té vel fog lal koz tak, 
a tra gi kus vo ná sok ere dõ it ke res ték. 
„Iga zi kultúrkuriózummá lett”.

Ha lá la után – mert mû vei ál lan dó 
je len lé te se gí tet te hoz zá! – az élet mû
„las san, fo ko za to san át ér té ke lõ dött”,
s lé nye gé ben kez dett meg vál toz ni a 
ró la „ki ala kí tott egy ol da lú íté let”. Az 
„egy mû ves al ko tó ska tu lyá ból” Lyka 
Kár oly ér té ke lé se emel te mél tó ér ték-
rend be: „egyi ke volt a leg ki vá lóbb 
ma gyar fes tõ te het sé gek nek”.

Almási Ti bor élet raj zi mo nog rá fi á-
ja meg erõ sí ti a fent idé zett vé le ményt, 
egy szer smind meg nyug ta tó an le zár ja 
az év szá za dos vi tá kat. El mé lyült 
ta nul má nya bõ sé ges ada lé kot, ké pi 
bi zo nyí té kot szol gál tat. A hi vat ko-
zá sok lis tá ja, a tel jes ség re tö rek võ 
bib li og rá fi ai adat tár az el iga zo dás hoz 
nyújt se gít sé get.

A szer zõt, ki adót, nyom dát egy-
aránt el is me rés il le ti szín vo na las mun-
ká ju kért. Ez út tal va ló ban helyt ál ló a 
meg ál la pí tás: a könyv nagy nye re sé ge 
a mû vé sze ti szak iro da lom nak.

(Szé kely Nem ze ti Mú ze um, 2007)
Sa la mon Nán dor

Idén 30 éves a Mû hely
Az ün ne pi al ka lom ra, ok tó ber ben meg je le nõ te ma ti kus szá ma ink elõ ze te se:

Álom 1.

Paul Valery: Föl jegy zé sek és tö re dé kek az álom ról • Tol nai Ot tó: Gela gól ja avagy a réz ele je • Ivo Andrić: Ál mat la-
nul • Ted Hughes: Az Égett Ró ka • Akutagava Rjúnoszuke: Az álom • Karátson End re: Te lek fal vi álom • Ve re bes 
Er nõ: Me sék a hon fi ság ról • Háy Já nos: Út, álom • Kõrösi Zol tán: Sze rel mes évek – gyá va ság • Maurice Blanchot: 
Thomas, az obs kú rus • Juan Carlos Onetti: A pi ac • Alvaro Mutis: Az ad mi rá lis ha va • Fogarassy Mik lós: Álom-
nap ló • Uri Asaf: Színfukar álom • Ham vas Bé la: Las sú álom (Rész le tek a Nap ló ból) • Aleksandar Tisma: Le mond-
va az al vás ról (Nap ló-rész le tek) • Mirko Kovać és Filip David: Álom és va ló ság • Sá ri Lász ló: Al ko nyi álom – Lin 
Csi ko los to rá ról • Hen ri Michaux: Ál mok; Tû nõ dé sek • Ágh Ist ván, Ber tók Lász ló, Csehy Zol tán, Danyi Zol tán,
De ák Lász ló, Ferenczes Ist ván, Ger gely Ág nes, Ka lász Már ton, Kemsei Ist ván, Komálovics Zol tán, La dik Ka ta lin, 
Lövétei Láz ár Lász ló, Mes ter há zi Mó ni ka, Pátkai Ti va dar, Pin tér La jos, Rá ba György, Schein Gá bor, Sza bó T. 
An na, Sza kács Esz ter, Tá bor Ádám, Tóth Krisz ti na, Turczi Ist ván, Var ga Má tyás, Vö rös Ist ván, va la mint Rainer 
Maria Ril ke, Roberto Juarroz, Andrej Hoćevar, Mile Stojic, Geoffrey Chaucer, Vincenzo Cardarelli, Umberto 
Saba, Max Elskamp, Lionel Ray, Raymond Queneau és André Bre ton ver sei

Álom 2.

María Zambrano: A te rem tõ álom • La tor Lász ló: Mit te he tünk az ál ma ink kal? • Ta kács Zsu zsa: Szó ra bír ni az 
ál mot – Álom és lá to más az iro da lom ban • Tandori De zsõ: És ak kor tény leg el vé gez ni mind?! • Lábass End re:
Ma nók két láb nyi kis ka bát ban • Szõcs Gé za: Álom • Füzi Lász ló: Elveszített(?) ál mok • Meta Kušar: „Aki el uta sít-
ja az ál mo kat, a köl té sze tet uta sít ja el.” • Sel ma Fraiberg: Kaf ka és az álom • Fried Ist ván: „Ál mok ül dö gél nek a 
bol tok cég táb lá in, mint pi he nõ madarak…” (A Krúdy-mû vek álom-vi lá ga, álom-vi lá gok Krúdy Gyu lá ja) • Borián 
Elréd: Ba rokk ál mok • Ge len csér Gá bor: Az ere den dõ más hol – Filmálommásolatok • Jász At ti la: A meg le pe-
tés álom ké pei. Al ki mis ta szín(bólum) bon to ga tá sok • Móser Zol tán: Álom-má so la tok • Tóta Péter Benedek: III. 
Richárd felriad álmából – III. Richárd álomélménye Morus és Shakespeare írása szerint • Wilhelm Stekel: Az 
álom fej tés fej lõ dé se és tech ni ká ja • Hárs György Pé ter: Álmodó analitikusok, álmodó értelmezõk – álomkísérlet 
Fre ud és Róheim Géza ürügyén • Erõs Fe renc: Álom és utó pia – Sigmund Fre ud és Josef Popper-Lynkeus • Szé-
kács Ju dit: Álom tár su lás: egy el fo ga dott pa ra do xon • Jádi Fe renc: Az álom ké pek vi lá ga mint kü lö nös fikcionalitás 
• Komálovics Zol tán: A fel éb re dés rõl • Su lyok Elem ér: Mi kor mély álom száll az emberekre…


