
Lyka Károly emlékezete 
„Megilletődött levél Lyka Károlyhoz, 
szeretett tanáromhoz90. születésnapjára"1 i 

Kedves Károly bácsi! 

Higyje el, igazán megilletődötten írok. Nem a pátriárkái születésnapnak szól e. 
csupán, hanem annak a „Lyka bácsinak", aki fiatal művészéletünk egyik legna 
gyobb élménye volt, a rá való emlékezés tölt el hálával, majdnemhogy alázatta. 
Szenteljen nekem Károly bácsi egy negyed órát - míg e levelet elolvassák - hadi 
idézzem fel azt a múltat, amely örökké jelen van bennünk: Károly bácsit, szeretel 
tanárunkat. Nem tudom, tudta-e hogy mi egymás közt mindig csak „Lyka bácsinak 
emlegettük, nagy szeretettel. Többi mestereinket is tiszteltük és szerettük, de soha sert 
jutottunk hozzájuk olyan emberi közelségbe, hogy magunk közt „bácsinak" szólítsuk 
Szinte még csendesen kimondva is milyen bizarr lenne pl: Rudnay bácsi. De „Lyki 
bácsi" más volt, igaz, az idősebbektől örököltük ezt a nevet, de olyan kedves magáti 
értetődöttséggel, hogy szinte el sem tudtuk képzelni,, hogy egymás közt másként idéz 
nők. Most utólag megkísérlem elemezni, hogyan is történt ez. 

Művészettörténet óra, nyílik az ajtó, a tanári szoba ajtaja, tiszteletteljes csend tá 
mad, s a sok ember csendjében halkan koppantgat a bot vége, lassan felmegy Káról 
bácsi a dobogóra, ránknéz s mikor kimondja az első szót, a görögökről, vagy Lec 
nardóról, egész lényét sugárzó szeretet hatja át. Szinte az az érzésünk, hogy nem i 
nekünk beszél, hanem felidézi távoli ismerőseit, messze emlékeit. Hiszen Károly bács 
személy szerint ismerős volt a művészet nagyjaival. S ez a széles ismeretségi kö 
higgadttá tette szeretetét, egy-egy elmarasztaló szavában szinte bocsánatkérés is vo, 
az illető nagy mester felé s lelkesedése sohasem lépte át az illendőség határát, hiszei 
- néha szinte úgy véltük - a művész is ott ül az első sorban, s ugye nem való valaki 
a jelenlétében gáttalan lelkesedéssel dicsérni. Numen adest, igen ez volt az, ami 
mondva-mondtalan valamennyien éreztünk, megjelent a művészet az óráinkon é 
szinte a láthatatlanul ott lévő alkotók is megilletődtek saját művészetük magyarázd 
tának hallatára. Hiszen őket annakidején legfennebb a kortársakkal vetették össze 
íme most Lyka Károly szavai nyomán évezredek távlatában látják saját munkáika 

* Részlet László Gyula Lyka Károlyhoz írt leveléből. A levél eredeti példánya telje 
szövegével az OSZK Kézirattárában található. FOND 65/382 
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finom emberi elemzés szólal meg, végre valaki aki megérti őket! Ki ez a valaki? A 
hallgatók Lyka bácsinak mondják egymás között. 

Óráin egyetlen családdá válottunk, egybeszövődtünk ezer meg száz évvel azelőtt 
elődeinkkel s rádöbbent a nagy felelősség: az ő munkájukat kell folytatnunk. Ott ült 
felettünk ennek a nagy családnak feje, igazságosan ítélő, atyai szeretettel eltelt s ha 
kell harcos és haragos feje: Lyka bácsi. Nem a dobogó, a szellem emelte fölénk s emeli 
mind azóta. Ennek a szeretetnek, megilletődött tiszteletnek kifejezője volt a családias 
„bácsi". Ugye nem haragszik, hogy mindezt, így utólag elmondtam? Amikor Károly 
bácsiról beszélgettünk a szemekben ugyanannak a daimonnak sugárzását láttam, 
ha halványabban is, mint amely Károly bácsit tartotta megszállva, amikor a régi 
nagyokat idézte. 

Hát ezért a megilletődés, ezért a hála s ezért az alázat. „Alázat"? de hát miért? 
Egyszer Kiss Lajossal beszélgettem, szegény embereink megható krónikásával s ő 
mondotta, hogy a 900-as évek elején lent volt Károly bácsi a HMVásárhelyi művészek 
közt, s amikor Károly bácsiról beszélt ugyanazt a lobbanást láttam szemében, mint 
amit a magunkéban megfigyeltem. Ebből tudtam meg, amit úgyis éreztem, hogy nem 
a kor tisztelete sugárzik bennünk neve említésekor, hanem a nagy ember megérzése. 
Aki, akárcsak a költő, „nascitur, non fit". Ezt nem lehet megtanulni, s ez az ami Ká-
roly bácsiban túlmutat önmagán, s a Teremtő előtti alázatra késztet. "1 

Az egykori tanítvány, a tehetségben és emberségben is méltó utód, László Gyula 
professzor írta e gyönyörű sorokat 1959-ben, Lyka Károly 90. születésnapjára kelte-
zett meleghangú levelében. A levélből abból az alkalomból idéztük e hosszabb 
részletet, hogy megemlékezésünket, - mely Lyka Károly születésének 125. évforduló-
jára íródott - egy a személyéhez kapcsolódó szép dokumentummal gazdagíthassuk. 

Lyka Károly 1869. január 4.-én született Budapesten. Négyéves koráig élt a fővá-
rosban, ám a gazdasági válság édesapja vállalatát is tönkretette, és ekkor költözött a 
család Nyitrára, az apai szülővárosba. A kis család könnyen beilleszkedett a fővárosi-
nál ugyan szerényebb, de barátságosabb és emberközelibb vidéki életbe. Az építész 
édesapának a család megélhetését biztosító hivatali jövedelem mellett itt is nyílt 
lehetősége szerényebb, de örömet is adó építészi-tervezői munkákra. A 14 éves Lyka 
Károlyt szülei a nyitrai piarista gimnáziumba Íratták be. Sokat tanult ezekben az 
esztendőkben, görögül és latinul a gimnáziumban, németül, franciául és olaszul 
otthon. Szívesen rajzolgatott, festegetett, de mint egyhelyütt írta: legszenvedélyeseb-
ben mégis inkább olvasott. „Már ekkor ráeszméltem, hogy a könyv a legjobb, leghű-
ségesebb barát." 

1887-ben jelesen érettségizett és festőnek készült. Szülei beleegyeztek pályaválasz-
tásába, és 18 évesen elindult Münchenbe, hogy ott beiratkozzon az akadémiára, ám 
annak levegője, merev konzervativizmusa nem volt kedvére való. A szerencséje 
azonban hamar összehozta a Münchenben élő és ott festőiskolát vezető Hollósy 
Simonnal. Az itt töltött esztendőkre csupa lelkesedéssel, az értelmesen eltöltött 
esztendők érzésének örömével emlékezett vissza. Az akadémiával szemben, ahol 
pontosan előírták azokat a szabályokat, amelyek szerint rajzolni vagy festeni lehetett, 
Hollósy iskolájában minden sablon művészetellenesnek nyilváníttatott. „Egyéniség, 
szabadság, érzés voltak a vezérmotívumok' - írta egy helyütt Lyka. Hollósy megkí-
vánta tanítványaitól, hogy munkájukban legalább annyi szerepe legyen az érzésnek, 
mint a tudásnak, és hogy a világot, az életet saját szemükkel, ne másokéval nézzék. 
Hollósy iskolájában egyébként szinte mindenki megfordult a nyitott szellemiségű 
fiatal, magyar művészek közül. Hallgatóként vagy átutazó vendégként, de felkeresték 
az iskolát. Pezsgő szellemi élet alakult ki az iskolában, igaz barátságok szövődtek. S 
ha életük külsőségekben talán kissé bohémesnek tűnt is, gondolataikat komoly vá-
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gyak irányították, s mintegy az új, az akadémikus művészettől eltérő művészet hittérí 
tőinek érezték magukat. 

„Nem is tekintettük komoly kérdésnek, hogy van-e a világon valami, ami fonto 
sabb a művészetnél. Aki mégis kétségbe merné vonni ezt a legszentebb igazságot, az 
egyszerűen a félkegyelműek közé soroltuk. Az ilyen tökéletlen alakokkal egyébkén 
nem is érdemes szóba állni. Ilyen okból bizonyos felelősségérzéssel folyt a szorgalma 
iskolai munka, s ha akadt közben hanyagabb fiú, azt csak éppen idetévedtnel 
tekintettük. El is maradoztak lassanként." - írta Lyka a Vándorlásaim a művészei 
körül című könyvében. 

1892-ben a német földön eltöltött esztendők után Olaszországba utazott megjeleni 
írásainak tiszteletdíjából, valamint két általa készített arckép árából, és ezzel megkez 
dődött 4 évig tartó „itáliai expedíciója". Sokat barangoltak együtt Itália művészet: 
kincsei között Réti Istvánnal, a későbbi nagybányai iskola egyik vezető festőegyéni-
ségével. Torinóban is együtt élték át Kossuth Lajos életének utolsó napjait, s Lyka, ha 
rövid időre is, de hazajött a Kossuth hamvait szállító vonattal. Ekkoriban ugyanis E 
Pesti Napló számára írt cikkeket, és e lapban ő emlékezett meg a „turini remete" halá-
láról. A Milleneum évében tért haza végleg Itália földjéről, akkor amikor München-
ben is vonatra szálltak barátai, a magyar művészet új honfoglalói és Nagybánya felé 
vették útjukat. Hollósy ugyanis - talán Réti István rábeszélésének engedve -
elhatározta, hogy müncheni iskoláját tavasztól őszig Nagybányára helyezi át, s hazai 
tájakon, a hazai tájak ihletésében folytatják újító-felfedező útjukat a festészetben, a 
plein-air-t, a szabadban való festés útjait, lehetőségeit fürkészve az ú j környezel 
kimeríthetetlen szépségei között. 

Itthon legnagyobb örömükre találkoztak valakivel, aki a magyar festészet történe-
tében jó negyedszázaddal korábban már elindult azon az úton, amit most ők próbál-
tak kitaposni. Szinyei Merse Pál volt az új barát, a lelkes látogató, aki annak idején 
magányossága, meg nem értettsége miatt száműzte magát a művészetből. Lyka Ká-
rolynak pedig nem titkolt szívügye lett a nagybányai tanulságok érvényesítése saját 
eszközeivel: tollal és szóval. Bölcs emberként végiggondolta és belátta, hogy festő-
ként — nem lévén kirobbanó tehetség — kevesebb jót tehet, mintha művészeti íróként, 
művészettörténészként szolgálja a tehetségeket és a közönséget. Minden és mindenki 
a művészetben, aki vérbeli tehetség volt és igazi ügy mellé állt, lelkes és értő szava-
kat, szép tanulmányokat „kapott" tőle. 

A század végén kezdődött meg félszázéves kapcsolata az Új Idők című művészeti 
irodalmi újsággal és 1902-től 1918-ig ő szerkesztette az első magyar művészeti lapot, a 
Művészet című gazdag tartalmú, képes folyóiratot. Ekkortájt bontakozik ki nevelő 
munkája, tanulmányaival a folyóiratokban, majd könyveinek sorával és tanárságával 
a katedrán. 

Már a század elején 1904-től 1914-ig művészettörténetet tanított az Iparrajziskolá-
ban, a mai Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola elődjében. 1914-ben a főiskola 
tanára lett, majd 1920-ban a rektora. Reformok sora fűződik nevéhez ezekben az 
időkben. Az Iparrajziskolai megbízást például csak azzal a feltétellel vállalta, ha a 
vetítéshez szükséges kellékeket előteremtik, mert művészettörténetet tanítani és mű-
alkotásokról beszélni képek nélkül nem lehet. A diapozitívek hiányát úgy pótolta, 
hogy saját könyvének és a Művészet című folyóiratnak a képes anyagát tükrös vetí-
téssel mutatta be. A főiskolai reform is az ő nevéhez kapcsolódik. Az akadémizmus 
nyomasztó hatásától szabadulva a magyar művészélet fiataljai egészségesebb, nyitot-
tabb nevelésben részesülhettek. A főiskolán többek között megvalósult a szabad 
tanárválasztás, s a művésznövendékek és rajztanárjelöltek azonos művészeti irányítás 
mellett tanulhattak. 
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Arról, hogy milyen tanár is lehetett, László Gyula levelének idézett soraiból már 
caphattunk ízelítőt. Emellett azonban ritka közönségnevelő képességgel is megál-
lotta a sors: 

„Képzelni is bajos olyan kritikust, aki ennek a szükségletnek jobban felelt volna 
meg, mint Lyka Károly. Sem a bíró talárját, sem a kalkulust osztogató jegyzőkönyvét 
nem igényelte magának. Nem akart más lenni, mint megértő és útmutató, akinek az 
átlagosnál nagyobb tudása és tapasztalata, gyakorlottabb szeme és iskolázottabb 
ízlése van, s aki ezeket a képességeit arra használja fel, hogy közvetítő legyen a mű-
vész és a közönség között. A művészi alkotást nem mérte hozzá szigorúan egy a prio-
ri felállított esztétikai normához, igyekezett elfogulatlanul közeledni a művész egyé-
niségéhez, kiismerni lelkialkatát, temperamentumát és célzatait, s noha a művészet 
ielenségeiről természetesen megvan a maga egyéni felfogása, sohasem zárkózott el 
mereven a saját érzésétől távolabb eső jelenségek elől sem. Minden művészt a maga 
nyelvén igyekezett megszólítani, természetes feltételül csupán azt kötve ki, hogy mű-
vész legyen, akivel szóba áll. A közönséget pedig figyelmeztette a különßle stílusok és 
egyéniségek sajátságaira, segítette a különböző művészi célzatok felismerésében és 
megértésében. Felvilágosította, hogy a művészetben sokféle módon lehet értéket ter-
melni, s hogy amiben tehetség és komolyság van, azt meg kell becsülnünk, 
akármifele művészi törekvés nyilvánul meg egyébként benne." - írta Petrovics Elek 
Lyka Károlyról szóló tanulmányában. Lyka nagyon jól írt, szinte a szépíró 
:ehetségével. Pontos, érzékletes mondatai tiszta szabatos gondolatokból eredtek. 
Rengeteg közölnivalója és megalapozott műveltsége révén közérthetően tudott szólni 
ikár íróként, akár tanárként a katedrán. 

A komplikált homály mindig tudatlanságot, tisztázatlanságot takar, a nyakatekert 
megfogalmazások pedig csak sorkitöltésre szolgálnak. Lyka írásművészete és művé-
szettörténészsége ennek ragyogó ellenpéldája volt. Sokféle módszerrel, különböző 
ilapállásból kiindulva megírt munkái, vagy elhangzott előadásai végül is mindig arról 
szóltak, ami a műalkotásban a lélek megérintettsége, az érzés őszintesége, a valóság 
élménye. 

Mi, fiatalabb generációk, őt személyesen már nem ismerhettük, de műveit olvasva, 
azokból tanulva a hétköznapokban gondolatban sokszor megköszönjük neki, amit 
könyveinek tanításával nekünk adott. 

Danes Mária 

Helyi kiadók, vásárlók, olvasók figyelmébe ! 
Van már lehetőség a honismereti kiadványok, könyvek országos terjesztésére: 

megkezdte működését a Honismereti Börze. 
Kiadók figyelem! 

Történelmi, honismereti kiadványaikat 5-10 példányban (db) országos 
terjesztésre átveszi az újonnan induló börze. Várjuk írásos ajánlataikat, vagy 

bizományba megküldött kiadványaikat! (Az átvételt szerződéssel 
visszaigazoljuk.) 

Érdeklődők, vásárlók! Honismereti kiadványok vásárolhatók személyesen, 
naponta 9-16 óra között, vagy postai utánvéttel megrendelhetők. 

A Honismereti Börze címe: 
Szakszervezetek Pest Megyei Könyvtára (T.: 122-1670) 

1075 Budapest, Dózsa Gy. út 68. fsz. 
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