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Magyarász Imre: Verdeső madarak, 1962
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Rozgonyi Iván

HA  M INDEN  KÖTÉL  NEM SZAKAD

( M A G Y A R Á S Z  I M R E  F E S T Ő M Ű V É S Z ,  1 9 6 7 )

– A Műegyetemen rendezett idei kiállításod sem
volt retrospektív jellegű, és az az érzésem, hogy
most már nem is rendeznél olyan kiállítást, amely
az egész pályádat bemutatná. Tévedek?
– Részben. Lehet, hogy a retrospektív kiállításra
csak halálom után kerülhet sor. Most nagyon nagy
káosz kerekedne belőle, ami roppantul bő, elemző
katalógust tenne szükségessé.
– Talán még nem lehetne kellő történelmi távlatba
helyezni a kialakulásod mozzanatait?
– Didaktikus szempontból tanulságos volna, hogyan
lettem absztrakt festő, noha tagadtam az absztrakt
festészetnek – ha nem is létjogosultságát és szép-
ségét –, de lehetőségét a magam számára, ugyan-
akkor, amikor vágytam is arra, hogy művelői közé
tartozzam. A káoszt, ami ebből keletkezett, a régebbi
dolgaim, amint láttad, bőven tükrözik. Hivatkozom
arra az önarcképemre, ahol az expresszionizmus
bizonyos mágikus értelmezéssel, a kubizmus bizo-
nyos konstruktív értelmezéssel keveredett. Nagyjából
itt tartottam 54-ben. Olyan feladatok és olyan kér-
dések kínoztak, amik egy képen belül megoldha-
tatlanok voltak. Ez a kép talán érdekes az én
fejlődésem szempontjából, de mint kép, nem
hiszem, hogy sikerült. Ezt én ma jól látom.
Képzavarok vannak benne: formai követelményekkel
lépek föl az egyik oldalon és átmegyek egy misztikus
világba a másik oldalon, és ez a kettő úgy csap
össze, hogy abból nem lehet képi egység.
– Úgy is forgathatnám az első kérdésemet, hogy
vajon a saját retrospekciód már egységes távlatba
rendezi-e az egész pályádat és valamennyi festői
törekvésedet?
– Visszamenőleg már minden rendeződött bennem,
mindent a helyére tudok tenni. Pontosan látom, mi az,
amit tudatosan, mi az, amit tudattalanul csináltam.
– Akkor hát kezdhetjük az elején. Bármennyire elüt
a mostani törekvésed a korábbiaktól, te – mint
mondod – látod közöttük az összefüggést, s ennek

mentén talán végigfuthatnánk a fejlődéseden, meg
azokon a szüneteken is, amelyek bőven tarkítják.
Hogy kezdődtek a viszontagságok?
– Azzal, hogy azt sem tudtam eldönteni, festő
legyek-e vagy író. Voltak irodalmi sikereim, verseim
jelentek meg, és Tersi [Tersánszky] nagyon tehet-
séges költőnek tartott. Szegi Pali állandóan Zelk
Zoltánnal együtt szerepeltetett. Próbáltam önma-
gammal olyan kompromisszumot kötni, hogy művé-
szeti író leszek – így az irodalom és a művészet
szintézisbe kerül; végül rájöttem arra, hogy a ver-
seimet nem tudom fejleszteni. Ahogy készen kap-
tam, ahogy átcsapott rajtam az érzéshullám, úgy
vetettem papírra. Azt mondták, ez itt jó – és nem
tudtam, miért jó; azt mondták, ez itt rossz, de nem
tudtam, miért; azt mondták, ezt itt írjam át – nem
tudtam, hogyan írjam át? Erre rájöttem: én itt dilettáns
vagyok, véletlenek rabja. Tehát félretettem az iro-
dalmat és elkezdtem festeni. Ez volt az első hatá-
rozott lépésem a bennem élő káoszban.
– Még diákkorodban?
– Az érettségi irodalmi dolgozatom úgy sikerült,
hogy a főigazgató, az igazgató, és az osztályfőnököm
meglátogattak a lakásomon (az öreg Gaál Mózes),
és azt mondták, hogy olyan magyar dolgozatot
írtam, amit a Kisfaludy Társaságban mint székfoglalót
fel lehetne olvasni: teljesen egyéni szempontokat
vetettem fel, Adyt belehelyeztem a magyar vallásos
költészetbe (akkor, a húszas években ez egy tizen-
hét-tizennyolc éves fiatalembertől elég merész kez-
deményezés volt – mikor olyan szellemben tanítottak
a bencések, hogy Ady a szociáldemokraták költője,
Ady forradalmár, Ady baloldali, Ady ateista és így
tovább). – Ezek a sikerek engem megtévesztettek.
– De meddig?
– Elég sokáig. Harmincéves voltam, mikor szakí-
tottam az irodalmi törekvéseimmel – 1935-ben.
– Közben azonban elvégezted a főiskolát. Mint
mellékes tanulmányt?
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– Nem, sőt a rajztanári oklevelet szereztem meg.
Vaszaryhoz jártam és Csókhoz.
– Hát akkor irodalmi ambíciód ellenére is főtevé-
kenységednek eleve a festészetet gondoltad?
– Nem tudtam eldönteni, mit csináljak. A család
rábeszélésére pedagógusnak készültem, hogy biztos
egzisztenciám legyen, és akkor csinálhatok, amit
akarok – nagyjából, mint egy bolond.
– Mint festőnek is voltak sikereid, például a Corvin
Áruház kiállításán, közvetlenül a főiskola után.
– Nemcsak ott. A növendékkiállításokon a sajtó
többször is megemlítette a nevemet és nagyon
elismerőleg.
– A kétféle siker vonzása egyenlő volt-e?
– Ütközött. Rettenetes ütközések voltak.
– Volt-e része ennek a polaritásnak abban, hogy
nem sokkal ezután abbahagytad a festészetet is?
– Természetesen. Éreztem, hogy nem tudok dönteni.
A piktúrát részint azért hagytam abba, mert Vaszary
szuggesztív hatása alá kerültem, magyarán mondva
Vaszary-epigon lettem, és nem akartam epigon
lenni.
– Tehát a főiskola után még öt-hat éven keresztül
folyt, amit epigon jellegű tevékenységnek keresztelsz
el, s ugyanakkor folyt még irodalmi tevékenységed
is, s a kettőt körülbelül egyszerre hagytad abba,
1935-ben.
– Igen. 35-ig voltak kiállításaim: növendékkiállítások,
Sümegen a művésztelep kiállítása, Esztergomban
a Balassa Bálint Társaságban, a Corvin Áruházban
stb. (de egyéni kiállításom nem volt).
– Úgy tudom, ezután tisztviselő lettél. Milyen élmény
lehetett az, amelyik miatt egyszerre kellett abba-
hagynod mindkét művészi irányú tevékenységedet
– hiszen nem egyik kedvéért hagytad ott a másikat?
– Erre nehéz válaszolni.
– Akkor ne bolygassuk.
– De, de, – megpróbálok én erre választ adni.
Lemondtam: nem láttam érdemesnek irodalomban
vagy piktúrában bármit is csinálni. Fölszámoltam
magamban azt az érzést, hogy én művésznek szü-
lettem. Akármilyen kegyetlenül hangzott, ez volt
a döntő érv. Egy rettenetes önkritika dolgozott ben-
nem, nagyon nagy igény a művekkel szemben,
amelyet én nem tudtam kielégíteni. Bénító önkritika

volt. Nagy idő elteltével elkezdtem filozófusokat
olvasni, láttam a Mednyánszky-emlékkiállítást, talál-
koztam festőkkel, megnéztem Vaszary első emlék-
kiállítását, és őrületes lelkiismeretfurdalást éreztem,
olyat, hogy nem tudtam aludni. Akkor lépett föl
először főiskolás korom óta az a borzalmas lelki
kényszer, amit a főiskolán Vaszary szuggeszciója
folytán és a kollektív munka folytán, mint igényes-
séget éltem át. Magamra hagyatottságomban talán
nosztalgia, talán reminiszcencia váltotta ki, amikor
megint találkoztam Vaszaryval, a mesteremmel –
mint hogyha vádlólag lépett volna föl velem szem-
ben: „mit csináltál?” Ez hétéves pihenés után történt,
elkezdtem újra festeni és rajzolni, nem törődve
azzal, hogy borzalmas dolgokat csináltam.
– Akkor, vagyis a negyvenes évek elején még tiszt-
viselő voltál, csak később mentél el rajztanárnak?
– Tisztviselő voltam egészen negyvennyolcig.
Közben 44-ben bujkálnom kellett feleségem szár-
mazása miatt (az apósom is nálam volt, üldözöttek
voltak) és mert én sem akartam a német fasizmust
fegyverrel szolgálni. Találkoztam Szentiványi Luluval
– az ő műtermében voltunk; Medveczkyvel,
Barcsayval, akiknek szintén be kellett volna vonul-
niuk. Barcsay nálunk, Óbudán is megpróbált mene-
déket találni. Hátizsákkal, pokróccal felszerelve
jelent meg és megnézte a képeimet a falon. Neked
még kedved van ilyenkor képet nézni? – kérdeztem.
Öregem – mondta –, nem lehet olyan emberi
szenvedés, hogy a piktúra kimaradjon. Mért nem
állítottál ki? Nagyon szépek a dolgaid. – Így kez-
dődött Barcsayval a barátságom. Aztán sűrűn
összejártunk. A Barcsay-hatások később, a 45 utáni
piktúrámon, amint láttad, kimutathatók. Belépett
a Barcsay- és Mednyánszky-vonal, és talán, amit
nem láttál, Picasso is hatott rám, főleg a figurális
megoldásokban. És ez tartott addig, amíg meg
nem próbáltam a magam lábára állni. Én közben
azt hittem, hogy a saját lábamon járok. Most vissza-
tekintve – nem ez történt.
– Úgy látszik, a te képlékeny, hatásokra érzékeny
tehetségedre az utóbbiak szerencsésebb hatást
gyakoroltak, mint Vaszary.
– Azt a Vaszary-hatást teljesen fel kellett számolni,
méghozzá egészen drasztikusan, azzal, hogy
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egyszerűen nem festek. Szakítani kellett Vaszaryval,
és magával a piktúrával. Viszont, amit Barcsay
mellett láttam, az már továbbmutatott, ott pers-
pektívát éreztem, olyan utat, amelyen magamra
találhatok. Ide akkor jutottam el, amikor élesen
elkülönültünk. Ő elkezdte az Anatómiát írni és
a konstruktivista értelmezésű piktúráját fölszá-
molva, egy kicsit a reneszánsz, illetve klasszikus
piktúra felé hajolt (leonardói értelemben véve),
én más eredményre jutottam ugyanonnét és
rengeteg vita is volt közöttünk. Az ekkortájt festett
képeim miatt, nevezetesen egy ötvenes képem
miatt is, volt kissé retrospektív ízű a mostani kiál-
lításom. Ettől kezdve jártam a magam útját.
A fekete kontúrok fekete színné léptek elő, a fekete
színek követelték a tiszta formai megjelenésüket,
követelték a többi szín képi értelmezését, formai
és kompozíciós értelmezését. Közben Bene
Gézával is megismerkedtem. Bene Géza piktúrája
nem hatott rám, bár roppantul erős egyéniség
volt. Kezdtem a magam útját tisztán látni és
érezni – rengeteget kínlódtam. 48-ig nagyon
sokat állítottam ki. Részt vettem az első Nemzeti
Kiállításon a Károlyi-palotában, nagyon szép siker-
rel, aztán az Alkotás Művészházban, a Monostory-
Moller-féle szalonban, a Nemzeti Szalonban
szerepeltem, Esztergomban is – és mindig a non-
figuratív festőkkel együtt, mert nem tudtak velem
mit kezdeni, holott figuratív festő voltam. De figu-
ratív dolgaim élesen elkülönültek a figuratív
magyar piktúrától, közte és a nonfiguratív között
középhelyen álltak. Ez lehet, hogy a képeimen
sok zavart is okozott. Valaki meg is jegyezte –
kár, hogy Magyarászt annyira zavarják az abszt-
raktok. Kezdtem nagyon szeretni az absztraktokat,
de képtelen voltam absztrakt képet festeni, kötöt-
tek a vizuális élmények. Akartam – nem tudtam.
Inkább vállaltam a kudarcot, a rossz képet. Kötött
a vizualitás, sőt kötött egy bizonyos fajta exp-
resszionizmus, ami nem iskolai volt, hanem
valami belső hajlam, a misztikumok felé irányuló
állandó érdeklődésem.
– Ebben a szakaszban kénytelen voltál a stilizálás
fokán kivetíteni az elképzeléseidet, mert az egész
képet átfogó más elgondolásra még nem jutottál.

– A stilizálás mellett volt még egy misztifikáló ten-
dencia. Ahogy Kállai mondta: kubizmus és exp-
resszionizmus. Később azt mondta: szürreális
tendenciák és konstruktivizmus. – Kállai Ernővel
nagyon jó barátságban voltam, később. Ez a barát-
ság akkor kezdődött, amikor ő már fölszámolta
a nyilvános működését, abból élt, hogy brosúrákat
fordított német nyelvre, már nem volt főiskolai tanár.
Tehát én az Európai Iskolában nem vettem részt.
– Milyen változást hozott az, hogy 48-ban rajztanár
lettél és nagyobb mértékben szentelhetted magad
a festésnek?
– Én az iskolai munkám mellett éjjel-nappal fes-
tettem. Közben elértem azt, hogy gyakorlóvezető-
tanár lettem az ország első iskolájában (Fővárosi
Pedagógiai Szeminárium – továbbképző intézet),
ahol új módszertani eljárásokra tanítottam a taná-
rokat. Ott munkaközösségi vezető voltam, nagyon
elismerték a tevékenységemet.
– Nem az életed külső fordulata volt, amelyik végül
mégiscsak hozzásegített az absztrakt festészethez?
– Nagyon érdekes. Különös ösztönnel kérdezel.
Kiállítani szerettem volna – történt 57-ben: jelent-
keztem Alap-tagnak. Barcsay a legmelegebben aján-
lott. Régi barátságunkra való tekintettel a kérvényemet
fölvittem hozzá. Exponálta magát, de nem vettek
föl, mert Burghardt, Ék stb. személyében nagyon
konzervatív szellemű zsűrit kaptam. Azt üzenték,
dolgozzam, nagy erejűek a képeim, egyéniek, de
őket állami szempontok kötik, nem vehetnek föl
az Alapba. Szóról szóra így történt. Rettenetesen
elkeseredtem az elutasítás miatt, pláne ezzel az alá-
festéssel. Végignéztem az anyagomat és beleugrot-
tam a sötétbe. Egy őrületes szenvedély, egy dühkitörés
vezetett engem az első absztrakt képemre. A vissza-
utasítás engem úgy felszabadított, egy olyan ugrás-
szerű, átmenet nélküli fejlődést jelentett, hogy azok
az óvatos lépések – amelyekre azt mondták, hogy
absztrakt tendenciák jelentkeznek a figuratív képe-
imben – egyszerre megnyitották előttem az erőtar-
talékaikat. Így lettem én absztrakt festő, dühömben.
– Mondd el, mi történt, amikor azt az első absztrakt
képet festetted.
– Éreztem, hogy színeket kell föltennem mindenféle
szerkezeti és általam eddig követett komponálási
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módszer nélkül, úgy, ahogy érzem. Nem tudok szá-
mot adni arról, hogy festettem azt a képet. Egy ret-
tenetes-szenvedélyes, eléggé nagyméretű kép lett.
– Higgadtabb lépések következtek?
– Jöttek az óvatos tapogatózások. Nagyon vigyáz-
tam arra, hogy egyetlenegy nagymesternek a hatá-
sa alá ne kerüljek. Valahogy úgy tisztáztam
magamban, hogy az absztrakt piktúra a legna-
gyobb szabadságot jelenti a festő számára. Én
nem ismertem itt semmiféle képi törvényt, sem-
miféle megkötöttséget, őrületes nagy szabadságot,
nagy felszabadulást éreztem itt. És elkezdtem
festeni, és akkor sorra jöttek azok a különböző
stílusokat mutató képek, amiket láttál. A szenve-
délyességem elvitt a zománcpiktúra felé, és akkor
élveztem az anyag játékát. Erősen kontrolláltam,
kilestem, majd akartam a véletleneket, végül azon-
ban lemondtam a játékról, amely nem épít, csak
élvezetet ad. Sokszor elkezdtem este kilenckor
és hajnalig csináltam azt a zománcképet, mert
úgy gyönyörködtem az anyag munkájában, hogy
nem tudtam abbahagyni. Ez viszont tisztázta
az absztrakt piktúrához való viszonyomat, neve-
zetesen abban a kérdésben, hogy viselkedik
az anyag esetről esetre, milyen fakturális lehető-
ségeket nyújt és így tovább.
– Íme az „anyagi ösztönzés” egy változata…
– Összegezve: végül is nem az anyag uralkodott.
Én lettem az úr a zománcfesték fölött és úgy kom-
ponáltam, ahogy akartam. De még ezt a megengedett
és agyonkontrollált játékot is úgy tekintettem, mint
ami könnyelműségre csábít: túlságosan öncélú fak-
túrának, ami megvesztegető szépségeket mutat
olykor. Tudatosságot akartam beépíteni a piktúrámba.
Elkezdtem a kollázsokat, ahol ki van zárva még
a lehetősége is annak, hogy az anyag másképp
viselkedjen, mint ahogy én akarom, mert ott álltam
a vonalzóval, a körzővel és az ollóval, és én szabtam
ki az anyagot és a színt, így építettem meg a képeket,
melyeket logikusan követtek azután a konstruktivista
képeim. Egy ilyen konstruktivista vágy volt már előzőleg
is bennem. 61-ben csináltam azt az ún. „trecento-
kompozíciót”, amelybe egy Lorenzetti-fragmentum
színvilágát építettem át. Most ezen az úton akarok
továbbmenni.

– Ha jól értem, az absztrakció neked arra szolgált,
hogy az anyagod közvetlenül a szín lehessen.
– A szín nagyon érdekes szerepet játszott a pik-
túrámban. A negyvenes-ötvenes képeimben szinte
tagadtam a szerepét (barna, szürke, letompított,
félhomályos színek – emlékszel a Csavargóra),
azután egyre nagyobb szerepet kapott, igényeltem,
majd az igényt is meghaladó izgalom lett, állandóan
ingerlő alkotási kényszer. Már szín nélkül képtelen
vagyok komponálni. Ha van indítékom, az csak
egy színvilágból fakadhat, amely kényszerül meg-
keresni a saját formai összefüggését, a színek
intenzitása szerinti formát: a színharmónia egy
megfelelő formavilágot képvisel. Szerintem a szín
az elsődleges, és hordozója – a forma.
– Talán ugorjunk egyet. A képi motívum és a látott
tárgy egymást fedésére való törekvés olykor, illetve
általában túlzott egyértelműséget visz a képbe.
Az ötvenes évek táján festett képeidben az exp-
resszív szándék láthatóan viaskodik a motívumok
zártságával, ezzel szemben a hatvanas években
minden formai egyszerűsítés ellenére megnyílik
előtted és a néző előtt a kép tágabb, olykor bonyo-
lultabb értelmezésének a lehetősége. Gondoltál-e
a felszabadulás érzésével arra, hogy leráztad
az egyértelműség nyűgét?
– Roppantul egyszerű kifejezési formára törekszem.
Iparkodom a legősibb jegyeket megtalálni. Annyi
komplikáción mentem keresztül, hogy vágyom
az egyszerűségre. Lehet, hogy ez az egyszerűség,
amit keresek, a geometria egyszerűsége, amit a szí-
neknek a robbanásával fogok lüktetővé tenni.
Hiszek abban, hogy nem jelent számomra problé-
mát, sem veszélyt, sem zsákutcát az, ha négyszö-
geket és köröket festek talán egy fél évig. Mert ott
a színeknek olyan szerep jut, hogy lüktetniük kell,
úgy kell dobogniuk, mint a szívverésnek, a képeknek
lélegzetet kell venniük, hatniuk kell a nézőre. Ahogy
Hamvas mondta: „a kép nézzen téged”. Nagyon
örülök, hogy hatvankét éves koromra ezt a rettenes
zűrzavart és komplikációt fel tudom már oldani
az egyszerűségben. Számomra ezek a geometrikus
formák szinte megváltást jelentenek. Hogy meddig
fog tartani ennek az igénye, azt nem tudom meg-
mondani. Mert lehet, hogy olyan színeket fogok



219P O R T R É G A L É R I A  –  M A GYA RÁ S Z  I M R E

használni, amelyek nem férnek bele ebbe a zárt-
ságba, amelyek egymással talán közvetlen és talán
atmoszferikus kapcsolatokat, talán fényviszonyokat
fognak teremteni és széttörik a geometriájukat,
olyan képi értelmezést kapnak, ahol nem a kép
kompozíciója, hanem minden egyes képnek a szín-
architektúrája fog érvényesülni. Nagyon nehéz
beszélnem a piktúrámról, mert lehet, hogy jövőre
teljesen más az álláspontom.
– Bár feleltél a kérdésemre, de úgy, hogy nem
kaptál az alkalmon és nem beszéltél a felszaba-
dultság érzéséről, most már azt kérdezem, tudatában
vagy-e annak, hogy az absztrakt dolgaid is egy-
egy csendélet, illetve egy-egy motívum rejtett vázára
épülnek föl? Más szóval: vajon mennyire radikális
az a mód, ahogyan te a reneszánsz eredetű piktúra
beszűküléséből ki akarsz szabadulni?
– Tehát egy ellentmondás megoldásáról van szó.
Én az ellentmondásokat nagyon szeretem. Az ellent-
mondások (nem úgy, mint az ellentét) lökik, viszik
előre az embert, talán a fogalomkörök végtelen
összefüggését mutatják meg. Én szakítottam a rene-
szánsz tér- és formavilággal, fölszámoltam, s így
tudom, miről van szó. Az, hogy helyenként kísértenek
még a reneszánsz kompozíciós forma átlós, egyfó-
kuszos képletei, arról is tudok. Nagyon magamra
hagyva és vállalva magányomat – dolgozom. Nem
akarok recepteket átvenni másoktól, utasításokra is
nehezen hajlok. Az absztrakt kompozíciós forma,
a több fókuszos elrendezés egy-két képemben már
jelentkezik. A Kövekre gondolok, aztán a 67-es képe-
imre. Ezek már arra utalnak, hogy nem egy pontra
koncentrálok, hanem keresem az ellentmondásos,
lüktető, több fókuszos kompozíciót. Ez talán lénye-
gesebb dolog, mint a geometrikus forma kérdése.
– Természetes, mert hiszen az absztrakt festőnek
kétszer kell megszabadulni a figuratív festészettől:
először annak a nyelvétől, aztán annak a szellemi
magjától is. Az absztrakt sok esetben műfordítása
valami nem absztraktnak, vagy olyan, mintha néme-
tül beszélnék magyar szórendben.
– A reneszánsz szellemi magja, kompozíciós rend-
szere, a negatív, pozitív formák szép rendje és rit-
musa sokáig megmaradt bennem, mikor már
fölszámoltam a formanyelvét, a térszemléletét.

Ebből a kötöttségből, ami zavart, néhány képen ki
tudtam lépni. Nem volt bennem tudatos, mi hiányzik
még a teljes absztrakt szellemi magatartásomhoz,
de 67-ben ez tisztázódott. Merem állítani, hogy
az architektúra azzal a bizonyos zöld körrel, már
nagyon kevéssé minősíthető reneszánsz kompo-
zíciónak. Egyébként ez nem is olyan egyszerű
kérdés. Eléggé nagy és európai nevű festőinknél
reneszánsz kompozíciójú absztrakt képeket láttam.
A reneszánsztól nem olyan egyszerű szabadulni –
még a szürrealizmusban is továbbél.
– Nézd: egy modern építész szörnyethal, ha olyan
fotót lát a művéről, amelyen a napfény naturalisztikus
játékát nemhogy nem leplezte, hanem egyenesen
kivárta a fotós. Pedig az épület a natúrába kerül bele
s ott bizony hajnalban, alkonyatkor megesik az ilyesmi.
És sokszor megesik nálad is: némelyik absztrakt
kompozíciód megszerzi azt az érzéki örömet, amit
csak a natúrába belehelyezett konstruktivista tárgy
analógiájával tudok jellemezni. Történik a te absztrakt
kompozícióddal valami, ami visszahelyezi őket a mi
háromdimenziós örömeink síkjára.
– Anélkül, hogy háromdimenziósak lennének.
– Anélkül. Mert például olyan fényhatások dúsítják
föl az absztrakt kompozíciót, amik mondjuk egy
gyümölcscsendélet asszociációs alapján képzel-
hetőek el. Ez történik a háromszögű formára épülő
kék képeden, amelyben a parázsló vörös is szug-
gesztív, de a pinceablakon behulló világítás kép-
zetétől válik még szuggesztívabbá. A határ mentén
hódítasz: az absztrakt hódításaidat visszamented
a naturális szemlélődés világába. Ehhez persze
hozzá kell tenni még valamit: azt, hogy érzésem
szerint az absztrakt képek az érzéki örömök fel-
szabadulását hozták meg neked.
– Igen.
– És ezen fölül mit hódítottál meg velük?
– A saját magam kifejezését. Ez persze banálisan
hangzik. Mint az is, amit hozzáfűzök: a festő viszo-
nyát a világhoz, korszerű nyelven. Az elmondot-
takból is kitűnt, hogy nem régóta vagyok absztrakt.
Képek hatása alá nem akarok kerülni. Az epigon-
piktúra ellen tiltakozom: egy belső averziót érzek.
Klee-nél a nagy áhítatot, mélységet, a nagy óceáni
csendet érzem, Mondriannak az aszketizmusát
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tisztelem, de hogy én Mondriannak vagy Klee-
nek az epigonja legyek – ezt nem szeretném.
Szeretem Poliakoffot, Kandinszkijt, Ben Nicholsont
is, de nem örültem, amikor egy képemről valaki
úgy érezte, hogy Ben Nicholson világát idézi. Ha
egyszer festő vagyok és én vagyok, vagyis nem
másvalaki, akkor nem járhatok másvalakinek a for-
mavilágában és érzelmi állapotában. Nekem
magamnak kell megteremtenem a magamét.
Ez nehéz! Ma azt látjuk itt Budapesten, hogy min-
den gátlás nélkül átvesznek fiatalok teljesen készen
különböző formavilágokat. Egyik festőt váltják
a másik után, jóformán másolnak. Dehát ennek
mi értelme? Emiatt a könyvpiktúra miatt bélye-
geznek meg minden nonfiguratív festőt azzal,
hogy a valóságtól elszakadt. A könyvpiktúra jelzőt
azzal utasítanám vissza, hogy a nem egyéni imp-
resszionisták is könyvpiktúrát csináltak.
– Az absztrakt festő alkotó elkülönüléséhez talán
sokkal inkább szükséges az egyéni mondanivaló
karakteres megjelenése, mint más irányzatokban.
– Ezt vállalom: vállalom a rosszabb, a sikerületle-
nebb képeket, azt, hogy visszaütnek a régi naturális
szemléletvilágomra, amit föl fogok számolni és
magamban már föl is számoltam. A külső, naturális
fény helyett kapjon a kép egy belső fényt, a festő
lelki izzását, a színek lázát, a színek erejét, és akkor
nincs szükség egy külső mesterséges vagy termé-
szetes megvilágításra, pincevilágításra – ahogy
az előbb mondottad – vagy a napfény ragyogására.
Idáig jutottam: ha ezt a belső izzást megkapják
a képeim, akkor nem kell nekem atmoszféra, mert
megélnek azok a színek és formák maguktól. Eddig
eljutni nagyon nehéz volt.
– Hogy lehetséges, hogy a Vaszary piktúrája,
a Vaszary pedagógiája, szuggeszciója téged éppen
az indulati életed kifejezésétől, éppen az érzéki
örömtől fosztott meg, addig, amíg nem tudtál sza-
badulni tőle, annak ellenére, hogy még akkor is
az érzéki, indulati kifejezésre törekszel, amikor abszt-
raktot csinálsz, noha ezek nem jellegzetesen abszt-
rakt célok: hogy lehetséges ilyen paradox dolog?
– Ez az emberi és festői szenvedély csak az indu-
láshoz, a megújuláshoz volt szükséges. Lélektanilag
indokolt volt: fel akartam szabadulni, ki akartam

törni a kötelékeimből, szinte dühkitörés volt. De
a mai absztrakt festői magatartásom emberileg,
szemléletileg és logikailag megalapozott. Ami
a kérdésből Vaszaryt illeti, arra azt felelhetem,
hogy az indulati, érzéki felszabaduláshoz részben
ő segített hozzá: amikor elfelejtettem a modorát
és festői magatartását, akkor visszaidéztem
az ő emberi magatartását, így kanyarodtam vissza
hozzá, aki Nagybánya helyett és Szolnok helyett
Párizst hozta, Picassót, Matisse-t, Braque-ot.
Korrektúrái alkalmával egy olyan világra nyitotta
fel a szemünket, ami előttünk teljesen ismeretlen
volt a húszas években. Hallatlanul sokat jelentett.
Nem véletlen, hogy Vaszary növendékeiből lettek
a mai avantgardisták, akik mind elszakadtak
Vaszary piktúrájától, mégis az indítást, a szellemi,
emberi magatartást tőle kapták. Átadta nekik a XX.
század lázas formakereső izgalmát, a század tár-
sadalmába való beleilleszkedés vágyát, a szellemi
és anyagi mozgás szinkron állapotának dinamikus
átérzését. Ebből logikusan következett az, hogy
Vaszary-epigonok nincsenek sehol, valahol meg-
rekedtek, megálltak, de akik az ő emberi, kulturális
magatartását vették át a korrektúrák alkalmával
és azt építették bele a piktúrájukba, azok a mai
avantgardisták. Barcsayra gondolok, Gyarmathyra
és még sokakra, akik Vaszary piktúrájával nem
értettek egyet, de a határozott és korszerű maga-
tartásra kaptak tőle impulzust.
– Hasonló útravalót csak Szőnyi tudott adni
a növendékeinek.
– Ez nagyon érdekes dolog. Glatz Oszkár növen-
dékei, Domanovszkyval az élükön, neoklasszikusok
lettek abban az időben. Glatz nem hatott mint
festő, nem hatott mint mester. Egy tehetséges
növendéke elkezdett valamit csinálni és az egész
Glatz-osztály annak a hatása alá került. Ugyanez
következett be Rétinél. Vaszary Barcsayt, Medveczkyt,
Hinczet, mindenkit hagyott a maga útján járni és
boldogulni, bár a saját epigonjait jobban szerette.
Ez volt az egyetlen emberi gyengesége.

(Rozgonyi Iván: Párbeszéd művekkel. Interjúk
1955–1981. Budapest, 1988. MTA Művészettörténeti
Kutató Csoport. 147–154.)
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Magyarász Imre festőművész

Magyarász Imre: Esztergomi részlet – Szentgyörgymező, 1940 körül
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Az esztergomi születésű Magyarász Imre festőmű-
vész – aki az elmúlt év szeptemberében halt meg,
hosszas betegeskedés után, hatvanhét éves korában
Budapesten – végrendeletében szülővárosa kép-
tárára, a Keresztény Múzeumra hagyta alkotásait:
mintegy négyszáz darab olaj- és lakkfestményt,
kollázst és grafikát. E művekből válogatta össze
Mucsi András muzeológus a Zodiakus Klubban
januárban megnyílt szép emlékkiállítás anyagát.
(A tárlat megnyitójára magyar és német nyelvű,
illusztrált katalógust jelentetett meg a klub; az ízléses
leporelló oldalain Mezei Ottó művészettörténész
nyújt tömör áttekintést az elhunyt művész mun-
kálkodásáról.)
Magyarász Imre Vaszary Jánosnak és Csók Istvánnak
volt a növendéke a 20-as években a budapesti
Képzőművészeti Főiskolán; a fiatal művész tekintetét
e két széles látókörű, progresszív szellemű mester
fordította a modern piktúra felé. A főiskola befejezése
után rajztanárként működött az esztergomi Szt.
Imre reál-gimnáziumban, majd Budapesten lett rek-
lámgrafikus. A felszabadulás után újra visszatért
a pedagógiai tevékenységhez: egy pesti gimnázium
tantermeiben teltek el délelőttjei. Szabadidejében
azonban rendületlenül festett; munkáiból 1967-ben
gyűjteményes kiállítás is nyílott. Ez volt életének
első – és egyben utolsó – önálló tárlata. A bemu-
tatkozásnak alig volt sajtóvisszhangja, a képzőmű-
vészet új útjait kereső fiatal festők azonban

felfigyeltek Magyarászra, felkeresték őt, s egyrészt
példaképre, másrészt atyai jóbarátra találtak benne.
Élete utolsó időszakában egészségi állapota egyre
romlott, azonban örömet jelentett számára alkotó-
erejének fellángolása s ifjú pályatársainak iránta
megnyilvánuló szeretete, bizalma.
Magyarász – esztergomi emlékkiállítása ezt tanúsítja
– a lassan beérő, későn kibontakozó művészek
közé tartozott. 1945 előtti munkáit alig ismerjük,
ezeknek legtöbbje a második világháború folyamán
megsemmisült. A hazai festészet vérkeringésébe
a 40-es és 50-es évek fordulóján kapcsolódott be;
Barcsay Jenő, Bene Géza festőkkel és Kállai Ernő
esztétával tart ezidőtájt bensőséges barátságot.

(Új Forrás, 1973(1)159–160.)

Dévényi Iván

MAGYARÁSZ  IMRE  ( 1905–1972 )  
EMLÉKK I Á L L Í TÁSA  ESZTERGOMBAN

Magyarász Imre: Kompozíció, 1961
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1905. március 3-án született Esztergomban.
A Képzőművészeti Főiskolán Csók István és Vaszary
János növendéke volt. Művészeti tanulmányainak
végeztével egy ideig szülővárosában volt rajztanár.
1926-ban szerepelt a Balassa Bálint Irodalmi és
Művészeti Társaság kiállításán, mint „sokat ígérő
tehetség”. Később Budapestre költözött, ahol rek-
lámgrafikai munkákat vállalt, majd gimnáziumi
rajztanár lett.
Nevét, munkásságát kevesen ismerik, leginkább barátai
és tanítványai méltányolták emberi és művészi kva-
litásait. Az 1940-es évek végétől kapcsolódott be
aktívabban a hazai művészeti élet vérkeringésébe,
főként Barcsay Jenő és Bene Géza példája nyomán,
akikhez barátság fűzte. Az 1950-es évek végére alakult
ki autonóm képi világa: a tér, a forma és a szín rá
jellemző konstruktív és dekoratív kezelési módja.
Művészetével a „logikai, érzelmi és akarati embert”
kívánta kifejezni, és ezt a hármas egységet a hatvanas
évek végétől már maradéktalanul sikerült is közvetítenie
az intellektuális és az emocionális elemek képen
belüli egyensúlyának megteremtésével.
Eleinte zománc-, később olajfestményeket készített.
Életművének legjelentősebb darabjai az 1960-as
évek végén születtek meg.
1928-ban és 1930-ban a Műcsarnokban, 1931-ben
Esztergomban, 1932-ben Sümegen, 1946-ban és
1948-ban a Nemzeti Kiállításokon, 1947-ben
a Nemzeti Szalon első zsűri-mentes tárlatán,
1957-ben a Csók István Galéria tárlatán, 1963-ban
a Bercsényi Klubban, 1965-ben a Kállai Ernő emlék-
kiállításon, 1971-ben egy szentendrei csoportkiállí-
táson szerepeltek művei. Egyetlen önálló kiállítására

1967-ben került sor a budapesti műegyetem diák-
otthonában.
1972-ben hunyt el Budapesten. Végrendeletében
a Keresztény Múzeumra hagyományozta mintegy
40 db olaj- és lakkfestményét, valamint kollázsait
és grafikáit. 1973-ban emlékkiállítása volt az esz-
tergomi Zodiákus Klubban. Utoljára 1993-ban
az Ozirisz Alapítvány tárlatán kaptak helyet művei
az Árkád Galériában.

(Esztergom és Vidéke, 2005. március 3.)

Magyarász Imre: Cím nélkül, 1961

Kaposi Endre

SZÁZ  ÉVE  SZÜLETETT  MAGYARÁSZ  IMRE  
FESTŐMŰVÉSZ




